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 305 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي ة 19 الثال   .)م2022 يوليوز 19(هـ  1443 ذو احل
شار  :لرئاسةا نيالسيد املس ٔولاخلليفة ، دمحم ح س جملس ل ا رئ

شارن   .املس
ت دى   :التوق ة ساعتان وٕا قة، ابتداء من السا قة  الرابعةعرشة دق ق وا

دة والثالثني   .بعد الزوال الوا
 ٔ لشباب :عاملدول ا ة املرتبطة  مي السياسات العموم اقشة وتق   .م

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

شار  نياملس س اجللسة ،السيد دمحم ح   :رئ
  مس هللا الرمحن الرحمي

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

  زراء احملرتمون،السادة الو 
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

  ٔهيا السادة والسيدات،
ٔحاكم الفقرة الثانية من الفصل  ستور، اليت تنص  101تطبيقا  من ا

ل الربملان ملناقشة السياسات  لسة سنوية من ق ٔن ختصص  ىل 
ٔحاكم الباب السادس من اجلزء اخلامس  ميها، ومعال ب ة وتق من العموم

لس  ب هذا ا ىل مداوالت مك شارن، وبناء  لس املس يل  ا النظام ا
ه املنعقد بتارخي  ىل مداوالت ندوة الرؤساء 2022يوليوز  5يف اج ، و
عها املنعقد بتارخي  ة  12يف اج ٔجنزته مجمو ي  يوليوز، وبعد توزيع التقرر ا

لتحضري لهذه اجل  اتية امللكفة  ىل السيدات العمل املوضو لسة السنوية 
ٔحاكم النظام  ىل احلكومة وفق  الته كذ  لس وٕا ٔعضاء ا والسادة 

شارن، يعقد جملسنا املوقر  لس املس يل  ا هذه اجللسة العامة ملناقشة ا
ة املرتبطة  مي السياسات العموم   ".لشباب"وتق

لشكر اجلزيل ٕاىل اكفة مكو اللها  اسبة نتقدم من  ت ويه م
ستورية  ٔطر إالدارية اليت سامهت يف ٕاجناح هذه احملطة ا لس وا ا

، كام 2011الهامة، واليت تعترب السادسة من نوعها يف ظل دستور سنة 
ارشة يف ٕاجناح  ري م ٔو  ارشة  ة م ف ك ن سامهوا  لشكر ٕاىل مجيع ا نتقدم 

لتحضري لهذه ا اتية امللكفة  ة العمل املوضو   .جللسةمة مجمو
ية ٕاجاملية حتدد  لمناقشة اليت خصص لها حصة زم ٔن منر  ل  ٕاذن، ق

ب هذه  150يف  ر برتت ٔذ لس واحلكومة،  ساوي بني ا ل ة  قة، موز دق
ٔقرته ندوة الرؤساء، وذ كام ييل   :اجللسة كام 

اتية  ة العمل املوضو س ومقرر مجمو ٔوال، سنعطي اللكمة للك من رئ
لتحضري الت امللكفة  ستورية، تلهيا بعد ذ تد  لهذه اجللسة السنوية ا

الت  سبني، مث تد ري املن لس  ٔعضاء ا ات الربملانية و مو الفرق وا
 ، وا ٕاذا رغبوا يف ذ ٔن يعق ات  مو لفرق وا ٔعضاء احلكومة، وبعد ذ 

بات ىل هذه التعق ضاء حق الرد  ق   .ولحكومة عند 
ابد  ٕاذن، يف بداية هذه شار  لسيد املس ٔعطي اللكمة  اجللسة س

لتحضري لهذه اجللسة  ة امللكفة  اتية املؤق ة العمل املوضو س مجمو دل، رئ
اوز  ٔال يت ٔساس  ىل  لامدة  5السنوية، فليتفضل  من  315دقائق طبقا 

شارن لس املس يل  ا   .النظام ا
شار   .تفضلوا السيد املس

شار  ة امللكفة ابد  السيداملس اتية املؤق ة العمل املوضو س مجمو دل، رئ
ة املرتبطة  مي السياسات العموم لسة العامة ملناقشة وتق ل لتحضري 

  ":لشباب"
س   .شكرا السيد الرئ

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔ  املؤكدمن  هتا بفورة شبابية، اكن من ٔن العرشية ا رية بصمت بدا

ات هيلكية يف مسار 2011دستور نتاجئها ٕاقرار  ه من ٕاصال ٔعق ، وما 
ا حيتذى به ٕاقلمييا ويعترب  ، مما جع منوذ ميقراطي ببالد رسيخ البناء ا
ة الرابعة الناحجة، ورس ماكنة الشباب احملورية  من دميقراطيات املو

ٔساس  امل استقرار وجع رافعة  صادي لبالد و ق زدهار  لتمنية و ية 
ام عي    .اج

ت يف خطب صاحب اجلال امل دمحم  ٔولو د ا ٔ كام ظل الشباب 
ىل العناية هبذه الرشحية  ي ما ف يلح  ٔيده هللا ونرصه، ا السادس 
صادي  ق ا يف احمليط  ٔهيلها وتوفري فرص ٕادما عية، لت ج

ج ىل خطى و شارن، سريا  ي زاكه جملس املس عي، وهو املنحى ا
لسة  ل لشباب مكوضوع  ياره  خ رشيعية  اللته، مع مطلع هذه الوالية ال
رئاسهتا  رشفت  ة، واليت  مي السياسات العموم السنوية ملناقشة وتق

رشف اليوم بعرض حمطات معلها   .ؤ

س احملرتم،   السيد الرئ
ادا ٕاىل عن مج الزمين اس ت املعمتدة والرب ارص املهنجية واملقار

لس  ب ا د لرفع تقررها ملك دد شهر يوليوز مكو ي  رتدادي ا
روح العمل امجلاعي والتوافقي  ة  اتية املؤق ة املوضو مو املوقر، رشعت ا
هيا، مستعينة يف ذ بفريق معل ٕاداري وضعته  يف ٕاجناز املهمة املوو ٕا

لس رهن ٕاشارهتإادار    .ة ا
ٔهيل وٕادماج الشباب  ث سعت ٕاىل حتديد حمور اشتغالها يف جمال ت ح

ة السابقة  الل الوالية احلكوم صادية  ق ، وذ 2021-2016يف احلياة 
زتا  شمولية هذا احملور وا ة  مو ٔعضاء ا ٕاميا من السيدات والسادة 
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ت الشباب ببالد ات ورها   .للك طمو
لمعطيات وحر  ٔبعاد يف رصدها  عددة ا ين مقاربة م ىل ت ة  مو صت ا

لقاءات مع  لشباب، متزج بني ا ة املرتبط  ذ السياسات العموم عها لتنف وت
ام  ن، مث الق لهبا مشكور ٔ اب  ات الوزارية املتد اليت است القطا

دانية جبهيت لكممي رات م ة - ز لوقوف  احلسمية، - تطوان -واد نون وطن
ٔو اليت يف طور إالجناز ىل بعض املشاريع املنجزة    .عن كثب 

لتخطيط  ة  لمندوبية السام ه طلب  رة الرصد، و ويف ٕاطار توسيع دا
ٔهيل  ٔرقام وإالحصائيات املتعلقة بت رييب يتضمن ا ة بتقرر  مو لزتويد ا

س  ايل،  تحضار وٕادماج الشباب، وفق التوزيع الوطين واجلهوي، مث ا
  .مقاربة النوع واحلقوق

عي  ج صادي و ق لس  لم ه طلب  ويف نفس إالطار، مت توج
ىل  لشباب حول مدى رضامه  ه  ان مو ل ٕاجناز است ٔ يئ من  والب

لهيم رها  ٓ هيم، وهل يتلمسون  ة ٕا ة املو   .السياسات العموم

س احملرتم،   السيد الرئ
شطة املربجمة و ٔ يف سياق تعزز قدرات ومؤهالت ملوازاة مع ا

ب لها يف جمال  ة والطامق إالداري املوا مو ٔعضاء ا السيدات والسادة 
مي  ة يف جمال تق كوي مي وحول قضا الشباب، مت تنظمي دورة  التق
رة حول الشباب،  ٕالضافة ٕاىل تنظمي مائدة مستد ة،  السياسات العموم

رباء مغاربة ودوليني يف جمال مج الرشاكة  حبضور  ر الشباب، يف ٕاطار 
ٔورويب حتاد ا ٔورو و لس    .مع امجلعية الربملانية 

ة  مو ولية، عقدت ا ة ا ىل املنظامت احلكوم اح  نف ويف ٕاطار 
لساكن، قدم  دة  ٔمم املت ات مع السيد ممثل صندوق ا اتية اج املوضو

بة يف قضا ال  مج املوا ر ه عرضا حول  ٔمم ف ب ا ي يبارشه مك شباب ا
ة ات احلكوم رشاكة مع القطا ملغرب،  دة    .املت

ٔشغال املنتدى الربملاين  ىل مسامهة فعا يف  ة  مو كام وقعت ا
ي جرت فعالياته يوم فاحت يونيو املنرصم،  شارن ا لس املس لشباب مب

لس، ب  لم شطة إالشعاعية  ٔ ظمي يوم كام تتو مواص حضورها يف ا
لشباب  ات الوزارية املعنية  يل مع الشباب ورشاكة مع خمتلف القطا تفا
ز مغرب الغد يف التمنية  د راك ٔ عتبارها  لجهات،  خنراط فعال  و

ة عية والسياسية والثقاف ج صادية و   .ق

س احملرتم،   السيد الرئ
راسات و  مي وا ٔن معليات التق ي  ٔحباث العلمية، من الطبيعي والبدهي ا

ت العملية واملوضوعية، وهو ما مل  د ها بعض الت ٔن توا الفها،  ىل اخ
ٔساسا يف داد لهذا التقرر، متثلت  ه معلية إال   :سمل م

 ة املفاهميية ة : من الناح صعوبة ضبط مفهوم الشباب وحتديد الف
ة الشباب؛  العمرية اليت ميكن تصنيفها مضن ف

  ات امل ٔهيل وٕادماج الشباب يف تعدد القطا تد يف موضوع ت

ق للك املبادرات  ع ورصد دق صادية وصعوبة ت ق احلياة 
ىل  ططات، سواء  ٔمام تعدد وشعب الربامج وا ونتاجئها، 
ٔو البني القطاعي وكذا يف ٕاطار الرشااكت مع  املستوى القطاعي 

ولية اليت تعىن بقضا الشباب؛  اجلهات واملؤسسات ا
 لها مع شبه غياب ملؤرشات د ططات وتدا م وضوح الربامج وا

لمية مبؤرشات  مي  ام بعملية تق لق لهيا  د  ع اس واحضة ميكن  ق
 .واحضة وشفافة

س احملرتم،   السيد الرئ
ام هذا امللخص، البد من التنويه وإالشادة مبناخ التوافق  يف خ

نضباط  ٔعضاء وإالجامع وروح املسؤولية العالية و لسيدات والسادة 
برية ومضنية بتفان وكران  ن مل يتوانوا يف بذل جمهودات  ة، ا مو ا
الل  ٔو  لس  لقاءات املتوالية اليت مت عقدها  الل ا ات، سواء 

دانية رات م   .ز
شكرمه  ٔن يتقدموا  ة  مو ٔعضاء ا كام ال يفوت السيدات والسادة 

ب ا س ومك ىل اخلاص ٕاىل رئ ملناسبة  ي هننئه  نه العام، ا ٔم لس و
ٔشغال  امئ واملسمتر طي مسار  ىل تعاوهنم ا ة،  الثقة املولوية السام

لزتام ومسؤولية ٔعاملها  ب  ي وا ة، كام ننوه بطامقها إالداري ا مو  .ا
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س اجللسة  :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

هود املبذولشكرا لمك    .ىل ا
اتية  ة العمل املوضو شار يوس مالل، مقرر مجمو لسيد املس اللكمة 

دود  اتية يف  ة املوضو مو ة لعرض ملخص عن تقرر ا دقائق  5املؤق
  .كذ

ٔطوار هذه املناقشة وفد شبايب، ميثل مجعية  امسح يل حيرض معنا 
مسمك ٔ  لشباب، امسحوا يل  ٔرحب هبم يف هذه اجللسةالربملان املغريب    . ن 

مك، شكرا ا    .مرح
  .تفضل السيد املقرر

شار  ة امللكفة  السيداملس اتية املؤق ة العمل املوضو يوس مالل، مقرر مجمو
ة املرتبطة  مي السياسات العموم لسة العامة ملناقشة وتق ل لتحضري 

  ":لشباب"
﷽  

ىل  ٔمجعنيوالصالة والسالم  ىل  وحصبه    .سيد دمحم و
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ة واملقاربة اليت اعمتدهتا اليت تقدم  مو انطالقا من حمطات معل هذه ا
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لص التقرر ٕاىل املالحظات التالية ة بتالوهتا، فقد  مو س ا   :السيد رئ

ة وحاكمة التدبري سبة اللتقائية السياسات العموم   :ل
ة  - دجمة مو ة م ىل سياسة معوم ٔنه من الصعوبة معليا احلديث 

ٔهداف  رامج قطاعية مرتبطة  لشباب يف الواقع، لكام اكنت هنا 
انب  لسياسات القطاعية تالمس قضا الشباب سواء يف  سية  الرئ

ٔو إالدماج؛ ٔهيل   الت
اصة يف  - ة، و ل الهندسة احلكوم ات قطاع الشباب دا ٔن صالح

ة دامعة  ٔفق الته تمت بربامج  د حمدودة وتد ٔهيل وٕادماج الشباب،  جمال ت
ميغرايف  لشباب يف الهرم ا دة الواسعة  لقا لنظر  ر ضعيفة وحمدودة  ٓ ب

؛  ببالد
ىل املستوى الرتايب اليت - ذ الربامج واملشاريع  ل يف ٕاطار  ٔن تنف تد

ٔو  سيق  ت وضعف الت ش سرتاتيجيات القطاعية يمت بطريقة يطبعها ال
ان؛ ٔح  انعدامه يف بعض ا

رس ٕاشاكلية  - ة، مما  ليات احلاكمة العموم ىل مستوى تفعيل  ضعف 
الية، و  عية وا ج ي الفوارق  لرصد ا هبذا اخلصوص تتوجب إالشارة 

ي ويل ا ها قام به البنك ا ليه تدار برية  لمغرب جفوات  ٔن   .ٔشار ب

الية لمقاربة ا سبة  ل   :و
ٔن ق فرص الشغل املالمئة واملرافق احليوية الرضورية ببعض  لوحظ -

اجلهات والعامل القروي يدفعان شباب القرى والبوادي ٕاىل الهجرة حنو 
ة الشباب، مع ر ومدارش ختلو من ف دة دواو ٔصبحت  ث   املدن، ح

لية من اجلهات الفقرية املمتركزة يف الوسط حنو  ا ٔفواج الهجرة ا حرية 
لية الكربى؛ ٔربع السا  اجلهات ا

ة - ة بعض  - تطوان -سجيل مفارقة جبهة طن ا متثل يف  احلسمية 
ملقابل العديد من الشباب رصحوا بصعوبة   ، ليد العام املؤه ات  القطا

ىل فرص معل بنفس اجل  ة لكممياحلصول  ني  واد نون  - هات، يف 
لرمغ من املؤهالت  ادا يف فرص ٕادماج الشباب،  تعرف نقصا 
زخر هبا، وهو ما يفرس سب البطا املرتفعة  رية اليت  صادية الك ق

 .جلهة

ة   :وف يتعلق مبقاربة النوع واملقاربة احلقوق
سجيل املالحظات التالية  :مت 

ال يف احلياة املهنية وكذا اسمترار ٕاشاكلية امل  - ساء والر ساواة بني ال
ات  لرمغ من إالصال ٔهيل،  لتكون والت اة  ىل مستوى ولوج الف

دان الرتبية والتكون؛  اليت عرفها م
اص  - ٔش لتقائية يف تدبري وضعية ا سيق و ة ٕاىل املزيد من الت احلا

ت؛ ىل مجيع املستو اقة   يف وضعية ٕا
ة - لعامل  ٔن معا ٔمر  زداد لكام تعلق ا اقة  اص يف وضعية ٕا ٔش ا

عدمة ه شبه م ة ف ي تظل الفرص املتا  .القروي ا

ة ا   :ىل مستوى الفعالية والن
متثل يف  :جسلت بعض املالحظات 

ري  - ه املهين  شتكون من التوج جلهات  برية من الشباب  سبة  ٔن 
 الصائب؛

ة الشباب امل - اوز اسمترار معا غريب من طول مدة البطا حبيث تت
ة،  اصية الهشاشة يف املناصب املتا لب احلاالت، مع  ٔ السنة يف 

عية متتع حبامية اج ٔجور زهيدة وال  كون ب البا ما   ؛واليت 
ة  - دة تباينات يف النتاجئ، فرمغ ما تضمنته السياسات العموم وجود 

ٔن نتا شلك القطاعية من جوانب ٕاجيابية، ٕاال  جئها المكية والنوعية 
ات  دة الف ساع قا صاد الوطين وا لسياق العام لالق لنظر  ام 
ٔن  ات اليت رمست لها، كام  رق حلجم وسقف الطمو شيطة، مل  ال
ات الشبابية املسهتدفة ظلت حمدودة  ىل الف عية  ج رها  ٓ

ا  .س

شارية   :وحول تفعيل املقاربة ال
ة يف مو خمتلف حمطاهتا امليدانية وكذا يف ملتقى جملس  جسلت ا

الت  البية التد سية ٕاقرار  ٔس لشباب املغريب يف دورته الت شارن  املس
دود الضوابط الشلكية،  اوز  ٔنه ال يت شارية، بل  ين املقاربة ال بضعف ت
ىل املستوى  ٔو  ة وطنيا  ىل مستوى ٕاقرار السياسات العموم سواء 

ال الرتايب، حبيث تظ لام هو  لضوابط القانونية، م دة  ا مق ٔح ل حمدودة و
ات الرتابية املرتبطة بذ لجام ضيات القوانني التنظميية    .بعض مق

ة وكذا املسؤولون الرتابيون  ات احلكوم ، رصحت القطا مبقابل ذ
ىل  لل ما  ساؤل حول وجود  شارية، مما يثري معه ال ين املقاربة ال بت

لي ٔن الفعاليات الشبابية مستوى  عتبار  ذا بعني  ٓ شاور املعمتدة،  ة ال
هتا  الب شاور يف  لية ال ربت عن ضعف  اليت مت التواصل معها واليت 
ساؤل  دة ال زيد من  لمجمتع، مما  ل خمتلف الهيئات الوسائطية  شط دا ت

ء سيايس ٔ  س لها ان شمل عينات ل شاور ل رة ال و حول فرضية توسيع دا
ٔو حىت مجعوي   .نقايب 

، وكام ورد يف العديد من تقارر املؤسسات  الصة شام و
ت  ق بعض الرها دم حتق ستورية، فٕانه ال ميكن الرون لتربر  ا
ٔن  ، ذ  ورو احئة  لفهتا  عية الكربى لشدة التداعيات اليت  ج

منوذج ال  وية يف ا ٔشاكل الهشاشة الب تمنوي السابق وجود ماكمن الضعف و
ها بالد  ت اليت توا دة الصعو امال زاد من  ي بلغ مداه، قد شلك  ا
ٔوراش  ي متت مرامكته يف تزنيل  ري ا ٔ ة الت رية، وذ ن ٔ ٓونة ا يف ا
يل تطور املنظومة الرتبوية والتعلمي العايل والبحث العلمي  سية، من ق رئ

ج ٔهيل املنظومة الصحية وٕادماج والتكون املهين وتعممي امحلاية  عية وت
ملقاو املغربية هنوض  ري املنظم وتزنيل اجلهوية املتقدمة وا  .القطاع 

س احملرتم،   السيد الرئ
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..  

س اجللسة  :السيد رئ
ي مت بذ هود ا ىل ا   .شكرا السيد املقرر 

ٔحرا ل التجمع الوطين ل ٓن ٕاىل املناقشة، وسهتلها بتد قل ا ر، ون
شارن د املس ٔ   .فليتفضل 

شار اليس كامل   .تفضل السيد املس

س،   السيد الرئ
لسة دستورية ملناقشة  ٔننا بصدد  اقشة،  ٔنه ستكون هناك م ا ب اتفق
سبة  ل ية اليت مت توزيعها  ة، ولنا احلصص الزم مي السياسات العموم وتق

لحكومة صصة    .للك فريق، يف تواز مع احلصة ا
شار احملرتمتفضل الس    .يد املس

شار  ك السيداملس ٓيت م   :كامل 
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ٔحرار ملناقشة  مس فريق التجمع الوطين ل اول اللكمة  دا ب سعيد 
ة  مو مي السياستقرر ا اتية امللكفة بتق ة املرتبطة املوضو ات العموم

  .لشباب
ة ومبضمون  مو اليا مبهنجية معل هذه ا ٔن ننوه  يف البداية، البد 
برية واقع الشباب واحللول الناجعة  الصاهتا، اليت المست بدقة  اهتا و خمر
ٔعضاء  اح ليتحقق لوال التدبري احملمك  كن هذا الن ه، مل  ٔوضا لهنوض ب

شار  سها املس لجنة ورئ روح ا ن اشتغلوا  دل، ا ابد  احملرتم السيد 
ضيه املر من تعبئة  ة الوطن وما تق جامعية، استحرض فهيا امجليع مصل
دي، يعد  لشباب، وفق مهنج  دجمة  ة م جامعية ٕالقرار سياسة معوم

رشيعية رخي معل املؤسسة ال ه يف  ٔول من نو   .ا
ر ٕاىل ال  ليه نتقدم خبالص الشكر والتقد ة و مو س ا سيد رئ

د يف ٕاخراج هذا التقرر  ىل ما بذلوه من  ٔفرادها  اتية وٕاىل اكفة  املوضو
هبم ا ليه واشتغل ٕاىل  ي اشتغل    .رفقة الطامق إالداري ا

ال  ٔكد فهيا  ة، واليت  ة السام زولها ٕاذن يه اخلطب امللك ٔسباب  ف
ٔن الشباب مه الرث  ىل  ري ما مرة  لبالد، امل حفظه هللا  ة  ق وة احلق

منوذج التمنوي  اللته ٕاىل رضورة وضع قضا الشباب يف صلب ا داعيا 
ٔجنع السبل  لشباب والتفكري يف  دجمة  داد اسرتاتيجية م ٕ اجلديد، 
بة معل هته  ني يف هذا إالطار احلكومة ٕاىل موا ، دا ٔحوا لهنوض ب

ات تقررها عتبار خمر ذ بعني  ٔ ة وا مو   .ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔن هناك  ٔنه يالحظ  متع املغريب، ٕاال  اصة يف ا ٔمهية  حيظى الشباب ب

شغيل،  لتعلمي والتكون وال م، الس ف يتعلق  جعز مضطرد يف ٕادما
ة السابقة املعنية هبذا املوضوع  دم قدرة السياسات العموم وهو ما يعين 

ات املتعددة لهذ بة احلاج ة احليوية، يف ضوء التحوالت ىل موا ه الف
رية ٔ ة يف السنوات ا سار ة والتواصلية امل ة والثقاف ة واحلقوق ميوغراف   .ا

لني  ٕاضافة ٕاىل تفيش خطاب الكراهية والاليقني من طرف بعض الفا
زيد يف تعميق  و ومؤسساهتا، مما  السياسيني املبخسني دامئا جلهود ا

ش وإالقصاء، هشاشة الشباب املغريب، و  هتم سهم يف تفامق شعورمه 
صاد وسياسيا عيا واق   .اج

شتغل مجيعا من خمتلف مواقعنا  شعارا هبته الوضعية املقلقة،  واس
ىل اختاذ العديد من املواقف واملبادرات الهادفة  ءاتنا اجلادة واملسؤو  وان

ىل ٕاىل تعزز مشاركة الشباب الفا يف احلياة السياسية  عية، يت ج و
مي السياسات  اتية امللكفة بتق ة املوضو مو داث هذه ا ذ يف ٕا

ة يف جمال الشباب ظمي املنتدى  ،العموم وج ٕان شاء هللا ب واليت س
ل ٔكتور املق عقد بداية  ي س لشباب ا ويل    .ا

ٔنه من ٔحرار  رى يف فريق التجمع الوطين ل  وحنن نناقش هذا التقرر، 
الل احملاور التالية   :املهم مقاربة هذا املوضوع من 

ٔزمة الثقة  :ٔوال، الشباب و
ادة الثقة يف  ىل ٕاجياد السبل الكف ٕال اتية  لجنة املوضو اركز معل ا
الس الرتابية،  و وا انب مؤسسات ا العمل السيايس واحلزيب ٕاىل 

رية، وا ٔ ت ا ا نت اح  ٔن ننوه بن ٔفرزت خنبا سياسية وهنا البد  ليت 
ل  دمة هذا الوطن ومواطنيه من دا شابة وكفاءات اكن لها رشف 
زخر به جملسنا  ه ما  ٔفضل منوذج يعكس هذا التو املؤسسات، ولعل 

ٔزيد من  ٔن جيدد  ي استطاع  ٔعضائه، اكن لفريق  %70املوقر ا من 
ب ومن مستوى الت  شب ٔحرار حظه الوافر من ال نخيب، التجمع الوطين ل

شيطة اليت يعرفها جممتعنا عية ال ج   .وهو ما يعكس احلرية 
ة ماسة لتعزز  ا ٔن الشباب املغريب يف  ففي ظل هذا الوضع، نعترب 
جلرٔة يف تفعيل  يل  ىل احلكومة الت ل، وهو ما يتوجب  ه يف املستق ثق

ين خطا شلك اسرتاتيجي ورؤية واحضة بت ب املواقف والقرارات والعمل 
ه وٕارشاكه يف بناء احللول،  ة والتعاطي إالجيايب مع قضا الوضوح والرصا
ىل رضورة  ن  متع، مشدد ىل ا شلك اليوم خطرا  س  ٔن الشباب اليا
م  سرتعي اه دجمة لصقل طاقات الشباب اليت  ة م ٔجرٔة سياسة معوم

لشباب يف  اع الثقة  العمل اهل البالد، وحتظى بعنايته املوصو وٕار
لحياة السياسية واملامرسة  ة  ادة املصداق السيايس، لن يتحقق دون ٕا

ة   .العموم
شتغال  ٔحرار  ق هذه الغاية، نقرتح يف فريق التجمع الوطين ل ولتحق
ة وجريئة  ىل تزنيل التوصيات اليت تضمهنا التقرر واليت نعتربها جشا

رزها ٔ:  
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  ٔن الشباب من ىل ٔوال، مت رؤية واحضة،  حقهم اخلوف 
هول؛ لهم ومن ا  مستق

  اتية تقوية القدرات وتعزز الكفاءات وتطور إالماكنيات ا
متعية  ل مع التحوالت ا ٔقمل والتفا هنم من الت متك لشباب، 

لية؛ ات اجلديدة من املهن املستق  وسهيل اخنراطهم يف املو
 ر لك إالماكنيات املت ى الشباب لثا، حترر الطاقات الس وفرة 

ة والزناهة واملنافسة الرشيفة؛ اخ مالمئ تطبعه الشفاف  وتوفري م
  الل حتويل ة، من  اكفؤ الفرص واملصداق ق العدل و ريا، حتق ٔ

ٔن تقدم خطا  ىل احلكومة  ٔفعال، وهو ما حيمت  ٔقوال ٕاىل  ا
ادة بناء الثقة مع الشباب ل ٕا ٔ ذ من  لتنف  .صادقا قابال 

 :بطا الشباب وٕاشاكلية إالدماج يف سوق الشغل ثاين،احملور ال 
 ، ٔكرب معض يعاين مهنا الشباب املغريب اليوم يه معض البطا ٕان 
د، فربع  ٔن بطا الشباب تبقى مرتفعة جراء تداعيات الكوف ن  مؤكد
ال  د  برية مهنم تو اطلني عن العمل، وسبة  ملغرب  اليافعني 

ه الشباب اليوم هو التوفر احلرضي، وهو ما ي ٔكرب ٕاشاكل يوا ٔن  ؤكد 
ة السابقة اليت  ططات احلكوم ل ا سائلني عن م ىل فرص الشغل، م
ناق  خ االت إالفالس و ٔمام  دت الشباب خبلق فرص الشغل  و

ي تعانيه املقاوالت الصغرى واملتوسطة ري ا واليت تنفست الصعداء  ،الك
بة ا  13ليت قامت هبا احلكومة اجلديدة، واليت وفرت بعد إالجراءات املوا

ىل ٕادماج  ىل القمية املضافة، وستعمل  سيو من اسرتداد الرضيبة  مليار 
اميل الشواهد،  1.2حوايل  اطل يف سوق الشغل من الشباب  مليون 

داث  راسة والراغب يف ٕا ٕاضافة ٕاىل شباب العامل القروي املنقطع عن ا
  .مقاو ذاتية

س احملرتم، السيد   الرئ
ري من تنايم  ا الك ٔحرار عن قلق مس فريق التجمع الوطين ل فٕاذ نعرب 
كون وال شغل  ٔدت ٕاىل وجود شباب بدون  ظاهرة الهدر املدريس، اليت 

ٔكرث من  اليا ٕاىل  عية، واليت تصل  مليون شابة  2.7وال حامية اج
بري يف هذه احلكومة ملعاجلة ٔملنا  ٔن  هذا القصور هبدف  وشاب، نؤكد 

متع،  ٔوضاع هذه الرشحية من الشباب وسهيل اخنراطها يف ا هنوض ب ا
رى ثورة امل والشعب  ٔن اخلطاب املليك مبناسبة ذ رن ب غشت  20(مذ

اميل )2018 ة ٕاشاكلية بطا الشباب و ا ٕاىل التعبئة الشام ملوا ، د
شغ  ادرات نوعية يف جمال ال   .يلالشهادات، وٕاطالق م

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
رب رش ثقافة املواطنة   ٔ ة ٕالدماج الشباب، يبد وضع سياسة معوم

ات، مع وضع الربامج احلام لقمي التضامن والتطوع  وثقافة احلقوق والواج
لية الستعادة ثقة ال  الل تقوية والعمل  شباب يف احلياة السياسية، من 

متكني  ىل ا شديد  ٔن العام حمليا ووطنيا، مع  مشاركته يف الش
يه وضامن  منية روح املبادرة والثقافة املقاوالتية  لشباب، و صادي  ق
ىل  ة، مع العمل  رية ومن الصفقات العموم س استفادته من املقدرات 

بة القانونية  ية واملالية ملبادراته ومشاريعهاملوا   .والتق
سيا  لشباب، جبع هدفا رئ دجمة  وٕاذ ندعو ٕاىل سن سياسة م
ادة  ىل رضورة ٕا رية، نؤكد  ٔ ة وضامن التقائية هذه ا لسياسات العموم
ىل  لق التقاطع  سيق و لت ل التزنيل احملمك  ٔ ت، من  ٔولو ة ا صيا

ة يف معوم لتايل ٕادماج الشباب يف لك مستوى السياسات احلكوم هتا، و
ات شغيل، : القطا سان، االتصال، السكن، ال ة، العدل، حقوق إال الص

رب  مع وحتفزي الشباب وحترر الطاقات  ظومة  التعلمي، مع وضع م
ل ملواههبم وقدراهتم إالبداعية ٔم ر ا   .س

ة لهذا التقر  قرتاح لقوة  ري، جندد تنوهينا  ٔ ٔداء املمتزي ويف ا ر و
اب خمتلف  ه القصور اليت ت ٔو لجنة الرقابية، واليت خشصت  لعمل هذه ا
ل فريق التجمع الوطين  ٔننا دا لشباب، نؤكد  ة  ة املو السياسات العموم
ة  ٔداء هذه احلكومة يف ٕاقرار سياسية معوم حون  ٔحرار مطمئنون ومر ل

شوش ا لرمغ من ال لشباب،  دجمة  ٔت يف م ي يصاحهبا واليت بد
ة  دمات املو ل صف  نوع وم رايب م ىل توفري عرض  شتغال 
ه وسهيل  ة والرتف ضة والسيا لشباب يف جماالت التكون والثقافة والر

رشوط تفضيلية هيا    .الولوج ٕا
اطر احملدقة  ة ا ٕالضافة ٕاىل وضع خطة وطنية ملعاجلة وموا

هتديدات إالدمان والتطرف وإالجرام، ولكنا ثقة يف لشباب وحتصيهنم من 
ىل تزنيل  شتغال  س احلكومة مبعية فريقه احلكويم ملواص  السيد رئ
ه  ىل رٔسها الشباب، وٕادما رشي، و ٔهيل العنرص ال الزتاماته املرتبطة بت
ٔجورة واملزيفة اليت  ٔبواق امل لتفاف ٕاىل ا صادية، دون  ق يف احلياة 

ك، فر  حتاول شك هنج خطاب ال س معل مؤسساتنا  سة تب دامئا 
ة، ذ هو  ت عبة، لكهنا دامئا ممثرة وم كون شاقة وم إالصالح دامئا ما 
ٔزمات  نا اليت جتهتد يف ٕابداع احللول ملعاجلة لك ا ٔسلوب معل حكوم

  .احملدقة ببالد
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س   : اجللسة السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس
ٔصا واملعارصة   .اللكمة لفريق ا

دود  شار، يف    .دقائق 9تفضل السيد املس

شار  س السيداملس   :حسن مش
س احملرتم   .شكرا، السيد الرئ
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  السادة الوزراء احملرتمون،
شاراتالسيدات امل  شارون احملرتمون،س   ، السادة املس

ل يف فر  ٔتفا ٔن  ل  لجنة ق ٔصا واملعارصة مع مضامني تقرر ا يق ا
ٔن  ريد  ة حول الشباب،  اتية امللكفة مبناقشة السياسات العموم املوضو
لجنة  ٔعضاء ا لسيدات والسادة  نتقدم هبذه املناسبة جبزيل الشكر 
ي قاموا به  ىل هذا العمل اجلبار ا ىل جمهوداهتم القمية، وهننهئم  ورة  املذ

ل ٕاخرا ٔ شلك ٕاضافة نوعية ستعزز من  ي س ج هذا التقرر املتاكمل، ا
لربملان ميي  ور التق   .مسار تفعيل ا

ٔن موضوع الشباب حيظى  لرجوع ٕاىل مضمون التقرر نؤكد بداية  و
اص من طرف صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا،  م  ه

ات ال ينام ا حمور يف خمتلف ا ٔطلقها صاحب حبيث يعترب موضو يت 
ق رفاهيهتا، اعتبارا ملوقعها  متع وحتق ة من ا ل متكني هذه الف ٔ اجلال من 
ث ما ف صاحب  هنجها اململكة، ح الهام يف قلب معلية التمنية اليت 
ٔسالفه امليامني، يطلق املبادرات وإالجراءات  ذ اعتالئه عرش  ، م اجلال

صا ق زدهار  ق  ة ٕاىل حتق عي والثقايف والسيايس الرام ج دي و
هنوض بقدراهتم إالبداعية  ٔفضل، وا داد الشباب لغد  ل ٕا ٔ لشباب، من 
م املتواصل  ه ىل  اللته الراخس  مثني مؤهالهتم، مما جيسد حرص  و
لشباب ح اكنوا، ويفام اكنت ظروفهم  ة  شغاالت اخلاصة واملرشو ال

عية ج صادية و   .ق
داد و  ٔيضا عند ٕا لشباب  ة  ة السام جتسدت هذه العناية امللك

ه  ث شدد صاحب اجلال يف اخلطاب املو منوذج التمنوي اجلديد، ح ا
رى  ٔمة مبناسبة ا ىل ) 2018غشت  20(لثورة امل والشعب  65ل

منوذج التمنوي اجلديد"   ."رضورة وضع قضا الشباب يف صلب ا
ٓخر، حرصت ا  انب  ا من  د ٔ لمنوذج التمنوي، اليت  لجنة اخلاصة 

ىل ٕارشاك الشباب يف معلية املشاورات يف  صاحب اجلال لهذا الغرض، 
دة  لز شجيع ٕادماج وازدهار الشباب  ي جعل  لجنة، وا هنايئ  التقرر ا
دا من مضن اخليارات  ة هلم وا يف فرص وسبل املشاركة املتا

منوذج ا لمملكةسرتاتيجية لهذا ا   .لتمنوي اجلديد 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ن  ث ميثل الشباب ا متع معوما، ح ٕان قضا الشباب يه قضا ا

ٔعامرمه بني  ة بلغت  29و 15ترتاوح  سبة دميوغراف ام  %25.3اما 
ٔي ما يقار 2019 ل هنا  8.9ب ، من مجموع الساكن،  سمة، وس ماليني 

ن  د، ا وف ٔزمة  تنا وشبابنا اكنوا يف مقدمة حضا  بري من شا ٔن جزء 
ه اخلصوص  ىل و صاد املهيلك، ومه حضا  ق يعانون ٔاصال ٕاقصاء من 
شاط، فٔازيد من ثلث شباب املدن دون معل،  دم ال لظاهريت البطا و

ت، كام ؤاقل من امرٔاتني من بني لك  ارج الب شاطا  ساء ميارسن  عرشة 
الل  راسة دون مٔوهل  د ا ادروا مقا بريا من الشباب  ددا  ٔان 

ل ري قار، قليل املردودية وقليل ا رين، ويعملون معال  ٔ ن ا   .العقد
شغيل واحلد من تفيش البطا من القضا اليت  ام، يظل ال وشلك 

ٔرس املغربية، ٕاذ ل ا ٔزمة الصحية  شغل  ل ا ، %9.4بلغ معدل البطا ق
الل العقد  ه بالد  ي حقق صادي الضعيف ا ق منو  اوز ا ومل يت

سبة  ب يف فقدان حنو مليون % 2.3املايض  س يف املتوسط، وبعد ال
ٔزمة الصحية لـ الل ا صب شغل،  د"م   ".19-وف

ٔن العديد من تقارر املؤسسات الرمسية واملدني ولية كام  ة الوطنية وا
زايدت  تثري العديد من املشالك اليت يعاين مهنا الشباب املغريب، واليت 
ة  ة الشباب املرتاو ٔن ف ٔرقام  ث تبني ا رية، ح ٔ الل العرش سنوات ا

سبة  29و 15ٔعامرمه بني  مهنم ال يتابعون دراسهتم  %26.3سنة، فٕان 
يق كوينا، وتتوزع  ٔو  زاولون معال  ىل  وال  ات  يتابعون  %33.6الف

كوهنم، و ٔو  شيطني العاملني، ويعانون % 25.1دراسهتم  ة ال متون ٕاىل ف ي
 2011ام % 42سبة من ، ٕاذ انتقلت ال الزواجمن ظاهرة العزوف عن 

طقة الرشق 2019ام % 70ٕاىل  سبة يف م ىل  ٔ ٔن املغرب يعرف  ، كام 
ٔن  ث  ولية، ح ٔوسط وشامل ٕافريقي يف احلرية ا ٔصل  7ا  10شبان من 

سهتوهيم الهجرة  .يف املغرب 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتم   ون،السيدات والسادة املس
ث  مج احلكويم، ح رزة يف الرب ٕان موضوع الشباب حيتل ماكنة 
دجمة  ىل رضورة سن سياسة م ت االئتالف احلكويم  تؤكد لك مكو
م ٕاىل فرص الشغل  هنم وسيري ولو الل متك بة الشباب، من  ملوا
ابة النتظاراهتم  ست متع، وذ بغية  م يف ا ات اندما وتذليل عق

ة يف عية وإالنصاف املرشو ج ا العدا  رمية، قوا اة  ىل ح  احلصول 
ٔن إالجراءات اليت تلزتم هبا  ث  ة التمنوية، ح ينام شيطة يف ا واملشاركة ال
رباهتم يف  ر مؤهالهتم و احلكومة سمتكن الشباب من حترر طاقاهتم واس

سمتد  ل  ش وبناء ج اكفؤ الفرص وحتسني مستوى الع قوته ٕاطار من 
دد امل م رخيه وقميه، وشق طريقه خبطى واثقة يف    .من 

س احملرتم، جنحت احلكومة ٕاىل  ويه الزتامات سياسية، السيد الرئ
لك  ل  س ٔرض الواقع، وهنا  ىل  بري مهنا  دود اليوم يف تزنيل جزء 

زتاز   :ا
مج  ٔعامرمه عن " فرصة"ر زيد  ن  سهتدف الشباب ا ي   18ا

ٔفاكر واملشاريع، مع ختصيص مزيانية ٕاجاملية لهذا  اما من ٔحصاب ا
مج تصل ٕاىل  مج ٕاىل 2022مليار درمه لعام  1.25الرب ، وهيدف الرب

بة  صاد، مع ضامن  10موا ق ات  اميل املشاريع يف مجيع قطا الف من 
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سني؛ ادئ املساواة اجلهوية واملساواة بني اجل  م
مج  ر داث ، الر "ٔوراش"ٕاطالق  فرصة شغل  250.000ايم ٕال

يت  الل س ة  ٔوراش مؤق ارش يف  ا 2023و 2022م ، يف ٕاطار عقود ترب
ات وعقود معل،  رشي رب  متع املدين والتعاونيات واملقاوالت،  مجعيات ا

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

مج يقدر بـ  الفا ماليا لتزنيل الرب  2.25مؤهالت، وقد رصدت احلكومة 
رمس سنة    .2022مليار درمه 

ٔعضاء فريق  لمواطنات واملواطنني اليت يقوم هبا  ٕان معليات إالنصات 
سوب  مللموس ارتفاع م شارن تظهر  لس املس ٔصا واملعارصة مب ا

منية ذواهتم، مبا مطالب الشباب امل ح  غاربة خبصوص توفري السبل اليت ت
لقاءات واملشاركة يف املبادرات،  ٔنفسهم وتنظمي ا ميكهنم من التعبري عن 
ضة والفضاءات  ون والر ث هتم هذه املطالب الولوج ٕاىل الثقافة والف ح
دمات  لتعبري وإالبداع، ٕاضافة ٕاىل انتظارات مرتبطة بتوفري  ة  العموم

ة والنقلمعوم  رابية ذات جودة، الس الرتبية والص   .ة و
ٔن  شارن، نعترب  لس املس ٔصا واملعارصة مب وهو ما جيعلنا يف فريق ا
ىل  حرر ومزدهر وكفء ويت ىل شباب م ركز  منية املغرب  ىل  الرهان 
ىل استغالل مؤهالته  روح املواطنة واملبادرة، شباب طموح، قادر 

  .تطور بالدهواملسامهة يف 
ملغرب اليوم تتعلق  ٔساسية املنوطة  ت الكربى وا د الرها ٔ ٔن  كام 
حهم فرص حتسني  لكفاءات اليت حيتاجوهنا وم بزتويد هؤالء الشباب 
هنم من التعبري واملشاركة املواطنة  متك لية وضامن فضاءات  ٓفاقهم املستق

هيم وش  ذ املبادرة، مع تعزز روح املواطنة  ٔ هتم و ٔمة وتعب هثم بثوابت ا
مه   .إالجيابية يف مسلسل تطور ب

ة  دة هرم ىل قا ٔن املغرب يتوفر  ٔصا واملعارصة نعترب  ٕاننا يف فريق ا
ٔن  ل،  لبالد وفرصته حنو املستق سبة  ل من الشباب، متثل مؤهال مثينا 

مثينه مبثابة حتد وطين ام، يعد  رش  ة متثل ٕاماك  ، مما جيعل هذه الف
ل واحلامل  ٔمل واملستق ي ال يعوض بل هو ا الشباب هو الرٔسامل ا
 ٔ ٔن تدبري املس ه،  نعترب  شؤونه وقضا متع الناهض  قي هلموم ا احلق
ٔو  ارا سياسيا  س فقط خ اكمال، ول ا جممتعيا م ستوجب مرشو الشبابية 

ة حم طار زمين وفلسفة حكوم ٕ   .ددةاسرتاتيجية حمكومة 
ىل مرشوع مرسوم  لس احلكويم  ومثن هبذه املناسبة مصادقة ا
رشهتا احلكومة  ة اليت  ينام ظمي مؤسسات الشباب، ٕاضافة ٕاىل ا يقيض ب
الوة  دد من دور الشباب املغلقة ورامج دمع املبادرات الشبابية،  ح  لف

ة  الل مجمو شغيل من  من الربامج ىل اخنراط احلكومة اجلاد يف حتفزي ال
مج  دة كرب مج " فرصة"الوا ة " ٔوراش"ور ة لف ريها من الربامج املو و

  .الشباب
ٔمهية اخلالصات اليت  ىل  ٔصا واملعارصة  يف اخلتام، نؤكد يف فريق ا

ة  ادة صيا ٔساسا برضورة ٕا اتية واملرتبطة  ة املوضو مو خرجت هبا ا
ىل لشباب  ة  ة املو ضوء املتغريات اجلديدة املمتث يف  السياسات العموم

احئة  منوذج التمنوي اجلديد، وخملفات وتداعيات  ات ا د"تو " 19-وف
ة ٔلف ٔهداف ا ق  ت حتق  .ورها

لشباب ة قارة  ت هندسة حكوم ٔمهية تث ة ب مو ٔوصت ا   .. كام 
س   .شكرا السيد الرئ

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

ل دة والتعادليةاللكمة  لو ستقاليل    .فريق 
س، مثان دقائق س، عندمك، السيد الرئ   .تفضل السيد الرئ

شار  ن الطرمونية السيداملس   :ع
  .شكرا

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ستورية املتعلقة مب  ضيات ا لمق ة طبقا  ناقشة السياسات العموم

يل ا ميها والنظام ا مس  لس وتق ل،  ٔتد ٔن  رشفين  شارن،  املس
دة والتعادلية، يف  لو ستقاليل  ة الفريق  مو اقشة تقرر ا م

مي السياسات  لسة السنوية لتق ل لتحضري  ة امللكفة  اتية املؤق املوضو
لشباب  ة املتعلقة    .2021-2017العموم

س،   السيد الرئ
اتية  ة املوضو مو ٔعضاء ا لسادة  لشكر اجلزيل  ٔتقدم  بداية، 
بريا ليكون هذا التقرر بني  ن بذلوا جمهودا  لس ا ٔطر ا احملرتمني وٕاىل 
ات والتوصيات اليت  ا ست ضمنا للك املالحظات و ٔيدينا اليوم، م

لقاء الصات  ٔهنا  عتبار،  ذ بعني  ٔ ٔن ت ة جيب  ات حكوم ات مع 
لشباب االت املتعلقة  لني يف خمتلف ا ة ولفا ري حكوم   .و

اقشته اليوم،  ي حنن بصدد م اتية ا ة املوضو مو لنظر لتقرر ا و
ق العدا  ىل حتق ركز  ستقالل اليت  سط رؤية حزب  ٔن ن البد 

سبات اليت حققهتا بالد ف ىل املك عية واحلفاظ  خيص تطور  ج
اصة يف   ، د من البطا ل ة  لق فرص الشغل الاكف صاد الوطين و ق
داث قطائع مع  ٕ ٔىت ٕاال  ات الهشة، وذ لن يت صفوف الشباب والف
ٔمهها القطع مع  صادي املغريب، ومن  ق عي و ج سق السيايس و ال

اك نتقال ٕاىل جممتع  يازات والريع و م فؤ الفرص ومسو جممتع الوساطة و
  .القانون

ة الشباب  دة والتعادلية نعترب ف لو ستقاليل  ، فٕاننا يف الفريق 
ٔمه روافد الرٔسامل الالمادي ببالد وروة وطنية، س يف ظل الطفرة  من 

شها بالد ة اليت تع ميوغراف   .ا
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لول لتغيري وضعية الشباب يف ظل  فاحلكومة السابقة مل حتاول ٕاجياد 
سبة البطا يف صفوف الشباب واخلرجيني،  راجع فرص الشغل وارتفاع 
ٔدية  ل لت ٔم لشلك ا ري مستغ  درة و جعل هذه الرثوة الوطنية 
ىل اخللق  عية املنوطة هبا، كام جعل قدراهتا  ج صادية و ق ٔدوار  ا
سهتدف هذه  ة  دة، بل سامهت يف غياب سياسات معوم وإالبداع مق

ىل هذه ال  رية يف إالبقاء  ٔ ة وستجيب خلصوصيهتا يف العرشية ا ف
صادي والسيايس ق رة صنع القرار  ارج دا   .الرشحية 

س،   السيد الرئ
ستحقاقات  ري ما مرة ويف لك  ستقالل يف  رب حزب  لقد 
ىل رضورة العمل  منوذج التمنوي اجلديد،  اما مع مضامني ا س الوطنية، وا

ٔهيل رتقاء هبذا  ىل ت كون وصقل املهارات و ث  ة الشباب من ح ف
لق  ىل  صاد الوطين وجع قادرا  ق متعنا لتطور  املكون احليوي 
شيطة،  ة املهمة من الساكنة ال عاب هذه الف فرص الشغل الالزمة الس
ستجيب خلصوصية الشباب  ة  ين سياسات معوم ٕالضافة ٕاىل رضورة ت

عية والفعل ومتكن من تعز  ج صادية واحلياة  ق ورة  ز مشاركهتم يف ا
  . العمويم والسيايس ببالد

لشباب، جبع  دجمة  ق هذه الغاية، فٕاننا نقرتح سن سياسة م ولتحق
رب  معه وحتفزيه وحترر طاقاته،  ظومة  ة ووضع م لسياسات العموم هدفا 

ل ملواهبه وقدراته إالبداع  ٔم ر ا الية س ذ خطة استع ية وبلورة وتنف
رب ٕاطالق البنوك ملشاريع حملية خمصصة  سبة البطا يف صفوفه،  لتقليص 
ه هلم من  سم دة  هنم بطبيعة احلال من بطاقة مو ة، مع متك لهذه الف
هنم من  رشوط تفضيلية ومتك اصة هبم،  دمات  ستفادة من 

ضات تفوق  ل العمويم واملرافق من النق %50ستفادة من التخف
ت والرسوم إالدارية ٔنرتن ة وا ضية والثقاف   .الر

ىل رضورة توفري ٕاطار قانوين  ستقاليل نؤكد  ٕاننا يف الفريق 
اكفؤ الفرص وجتمع عروض  زويد الشباب مبنصة تضمن  لتداريب املهنية و

ة تنظمي مشاركة الشباب  ني العام واخلاص، مع ٕالزام يف التدريب يف القطا
ع  داد وت الس املنتخبة واملسامهة يف ٕا ٔشغال ا شاور و لية احلوار وال
ن من دمع ومتويل  د بة الشباب املقاولني املستف راجمها التمنوية مع موا مي  تق

ة ٔولوية يف طلبات العروض العموم حهم ا ة وم ٔو الربامج احلكوم مج    .الرب

س،   السيد الرئ
راز هذه ٕان الشباب يعين القوة، و  ٔفضل الوسائل ٕال ضة يه  تعترب الر

لهيا ووضعها يف الشلك املالمئ لشباب اليوم،  ندعو  القوة واحملافظة 
ة التحتية  ضة املدرسية واجلامعية وتعممي الب ٕاىل رضورة تطور الر
رايب  لمدن وتوفري عرض  اء الهامشية  ٔح ضية واملراكز القروية وا الر

ل صف  نوع وم لشباب يف جماالت التكون والثقافة م ة  دمات املو
رشوط تفضيلية، وضع  هيا  ه وسهيل الولوج ٕا ة والرتف ضة والسيا والر

لشباب وحتصيهنم من  اطر احملدقة  ة ا خطة وطنية ملعاجلة وموا
  .هتديدات إالدمان والتطرف وإالجرام

س،   السيد الرئ
لس  ٔصدرها ا شفت دراسة  يئ لقد  عي والب ج صادي و ق

دجمة لفائدة الشباب املغريب"بعنوان  ادرة وطنية م ، الفرتة 2018سنة " م
ة الشباب املغريب من إالقصاء  ي بني يدينا عن معا اجلها التقرر ا اليت 
ال  صادية واملدنية وٕابعادمه عن املشاركة السياسية ما  ق يف احلياة 

فع بع التمنية يف وحيول دون اضطالعهم بدورمه سية   كقوة حمركة رئ
فع بع  سية  البالد، مما حيول دون اضطالعهم بدورمه كقوة حمركة رئ
ى  رتياب  نعدام الثقة و التمنية يف البالد، مما ينجم عنه تنايم الشعور 
سك  ٔوارص ال ىل  ة وما يصاحب ذ من انعاكسات سلبية  هذه الف

عي، فغ ٔعامرمه ما بني ج ة  سنة، ويه  34و 15البية الشباب املرتاو
منو  ىل هامش ا د  ة اليت متثل حوايل ثلث ساكنة البالد تو الف
رية،  ٔ الل السنوات العرش ا ي شهدته اململكة  صادي املضطرد ا ق
ة  ٔىت من دينام صادي واملت ق صف من التقدم  شلك م دوا  ستف ومل 

منو اليت عرفهت   .ا بالدا
سبة  ٔن  راسات  لصت ا من وقت الشباب يمت قضاؤه  %72لقد 

ٔن  عي كام  ج ه  لرتف ة  ت ري م شطة  ٔ ٔي  %82يف  ال ميارسون 
  .شاط

راسات فٕان ٕاضافة ٕاىل الفوارق القامئة يف جمال الولوج  وحبسب ذات ا
ستفادة من اخلدمات الصحية اجليدة مث ٔساسية و ات ا ة ٕاىل العال

ىل الوضع  زال تلقي بظاللها  ىل القلق وال  عثة  ٕاشاكليات كربى 
ني  درات والتد ىل ا ٓفة إالدمان و ٔمر خبصوص ب الصحي، ويتعلق ا
ة من  ق ة العقلية اليت تظل مشلكة حق ار، فضال عن وضعية الص نت و

ة ة العموم   .مشالك الص
الل العرش  ة لهذه املؤرشات، صنف املغرب  رية يف ون ٔ ية ا

ا  ٔوسط وشامل ٕافريق طقة الرشق ا البية دول م لف  مؤرش الشباب 
ريا ٔردن وتوس ولبنان و ل املتوسط، ومهنا ا   .ذات ا

  .وشكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ة حزب  س شب ٔطوار هذه اجللسة السيد رئ حيرض معنا كذ 
  .والوفد املرافق  (Forza Italia)إاليطايل " فرصا"

 ، ٔرحب هبم، ممتنيا هلم مقاما طيبا يف بالد ٔن  مسمك مجيعا  امسحوا يل 
لجميع   .شكرا 

لفريق احلريك ٓن    .ٕاذن اللكمة ا
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شار  ارك السباعي السيداملس   :م
ٔمسيتو ليس  رحب .. ٕاىل اكن ممكن نعطيو اللكمة  ٕاليطالية،  يعطهيم 

ب   .هيم وصايف، الرتح

  :س اجللسةالسيد رئ 
نا، صايف نا رح   .ٕايوا دا ف

شار   .تفضل السيد املس

شار    :عبد هللا ماكوي السيداملس
سالسيد    احملرتم، الرئ

 السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس

لمسامهة يف  لسنا املوقر  مس الفريق احلريك مب ل  ٔتد ٔن  يطيب يل 
اقشة مضامني تق لشباب م ة املتعلقة  اتية املؤق ة املوضو مو رر ا

ستورية )2017-2021( ه ا ل يف ٕاطار ممارسة الربملان لوظيف ، واليت تد
ة مي السياسات العموم  .اجلديدة املوو ٕاليه، واملمتث يف تق

س،  السيد الرئ
ياره  ىل حسن اخ شارن  ٔن هن جملس املس امسحوا يل يف البداية 

هتا  لهذا هودات اجلبارة اليت بذ ٔيضا لننوه  اسبة  املوضوع الهام، ويه م
ىل  ٔطرا،  ٔعضاء و سا و لشباب، رئ ة املتعلقة  اتية املؤق ة املوضو مو ا
داد التقرر املمتزي لك مسؤولية  ىل ٕا ىل سهرمه  ؤوب و معلهم ا

ضاف ٕاىل  ا س لميا راق شلك دون شك مرجعا  ٕاجنازات ومواطنة، مما 
ىل توظيف احلكومة لهذا التقرر يف بناء  طلعني  جملسنا املوقر، م

لشباب  ة   .سياساهتا املو

س،  السيد الرئ
ي خشص ماكمن القوة ومواطن  وحنن نناقش هذا التقرر الهام ا
ل يف الفريق احلريك  س عيا،  منو واج الضعف يف جمال ٕادماج الشباب 

دجم ى احلكومة غياب رؤية مالمئة وم لشباب  اصة  ة بعيدة املدى 
مج احلكويم وال يف مرشوع  ٔسف ال يف الرب س ل احلالية، وهو ما 

  .القانون املالية
سائل احلكومة عن   :ويف هذا إالطار، 

لشباب  - سرتاتيجية الوطنية املندجمة  ل    ؟2030-2015م
شا - ذة لتزنيلها مبقاربة  رية تدمج الهيئات وما يه إالجراءات املت

ٔجرٔة والتفعيل؟ لشباب يف ا  السياسية واملدنية 

س،  السيد الرئ
ة  ا يف احلركة الشعبية اليت جتعل دامئا من ف اما مع مرجعي س ا
ال مع مضامني هذا التقرر الهام، نقرتح ما  هتا وتفا ٔولو ىل رٔس  الشباب 

 :ييل

ل  :ٔوال لس"رضورة التعجيل بتفعيل وشك لشباب  ا ىل  ٔ ا
 هيئة دستورية تعىن وترتافع حول قضا الشباب؛" والعمل امجلعوي

ٔسايس يف ٕادماج : نيا ل ا متكني السيايس هو املد اعتبارا لكون ا
ة  ميوغراف لهندسة ا اة  ا احلياة العامة، ومرا الشباب يف خمتلف م

ابية اليت تقل نت ليات  ص حظوظ الشباب لمجمتع املغريب، ويف ظل ا
لمتيزي إالجيايب  ليات قانونية  د  ابية، فٕان العودة ٕاىل اع نت متثيلية  يف ا
متكني صوت الشباب من احلضور  ٔساسية  لشباب يعد من اخليارات ا
و ووطنيا، مع رضورة  النوعي يف خمتلف املؤسسات املنتخبة حمليا و

ال اجلديدة اليت ٔج لتواصل مع ا ٔوحضت بفضل الرثوة  لق جسور 
ىل  ٔثري  ة القرار السيايس والت ٔساسيا يف معاد صنا الرمقية رمقا 

ة؛  السياسات العامة والعموم
لوسط : لثا ة الشباب  د ملعا رضورة التفكري جبدية يف وضع 

اراته  ندماج وتطور قدراته و ٔهيل و نه من فرص الت القروي، ومتك
اكفؤ الفرص؛إالبداعية، بتوفري الفضا  ٔ د اة م  ءات الرضورية  مع مرا

رات املدرة : رابعا س لب  سري  جلهات لت ات التحتية  تعزز الب
ة لفرص الشغل املالمئة لفائدة الشباب وذ لتعزز  لرثوة، واملنت

ستزنف الطاقات والكفاءات؛ ٓفة الهجرة اليت   ستقرار واحلد من 
دجمة هتيئة فرص وٕاماك: امسا داد سياسة وطنية م ه حنو ٕا نية التو

راعي اخلصوصيات واملؤهالت  لشباب،  ة  وية مو ة  وسياسات معوم
دة؛ ىل  ة  ة للك  صادية والثقاف ق ة و ميوغراف  ا

ة املركزية : سادسا امعة، وتعزز الب ع اخلرجيني لك  لية لت داث  ٕا
سيق بني مر  ىل الت ٕالرشاف  جلامعات؛امللكفة  ع اخلرجيني   اصد ت

نتقال : سابعا ت من  ساء الشا متكني ال ه  مع والتوج رامج  تعزز 
شاء مقاوالت مرحبة ومستدامة وشجيع  ايت ٕاىل ٕا شغيل ا من ال
ة التقليدية واليت  ال الفال والصنا اصة يف ا عية  ج املقاوالت 

لق فرص الشغل؛  سامه ال حما يف 
ا سامه بدورها يف اقرتاح : م ات الرتابية ل عقد رشااكت مع امجلا

ٔمهية ٕارشاك امجلعيات يف  رامج لفائدة الشباب، دون ٕاغفال  ومتويل 
 التدبري؛

ر يف  :سعا س شغيل الشباب بدل  ٕارساء سياسة مستدامة ل
يل  رة من ق ا ة و ادرات ظرف ٔكد فشلها م " فرصة"و" ٔوراش"م ذ واليت ت

الدها وسوء حاكمهتا؛  م
دم استقرار قطاع الشباب يف الهندسة : ارشا معاجلة ظاهرة 

ستوجب  متعية العريضة اليت  ة ا ة وجتاوز النظرة القطاعية لهذه الف احلكوم
ات وإالماكنيات س جمرد قطاع حمدود الصالح ة، ول ٔفق ة   .سياسة حكوم

س،  السيد الرئ
قرت  ات يف الفريق احلريك خبصوص تلمك بعض املالحظات و ا
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ذها احلكومة بعني  ٔ ٔن ت متىن صادقني  مضامني هذا التقرر الهام، واليت 
 .عتبار

ادة الرشيدة  ري وطننا العزز، حتت الق ه  ا هللا مجيعا ملا ف وفق
ٔيده   .لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و

 .وشكرا

س اجللسة  :السيد رئ
شارشكرا السيد    .املس

شرتايك لفريق    .اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد سامعيل العالوي   :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

دود احلزي الزمين  ل اخلوض يف بعض مضامني هذا التقرر يف  ق
ان ٕالجراء الضيق املتاح لنا،  ٔن الوقت قد  شرتايك  رى يف الفريق  فٕاننا 

مي  لسات السنوية لتق ل داد  ميية مع املهنجية املتبعة يف إال وقفة تق
ة مخس جتارب،  ٔن رامكنا حلد السا ة، وذ بعد  السياسات العموم
لية الرقابية املهمة لنوع من  كفي ٕالخضاع هذه ا ام  ٔعطتنا رصيدا 

متحيص وال رب ا الصه من  لص ما ميكن است ست ق، ل ق فحص ا
ستوري السنوي حلظة فارقة يف  لزتام ا ودروس حىت جنعل من هذا 
مي السياسات  ىل العمل احلكويم وتق ة الرقابة  ح رشيعية من  لك سنة 
الالت وماكمن الضعف فقط،  خ راز  شخيص وٕا س جلهة ال ة، ل العموم

ل وضع  ٔ ٔساسا من  ىل السياسات ولكن  لسنا احملرتم  البصمة الربملانية 
سبة  ل ة  الل اقرتاح احللول املالمئة ووضع البدائل املمك ة، من  العموم

مي الربملاين لتق ا  ات اليت خنتارها لتكون موضو   .لقطا
لمية  لس ٕاىل ندوة  ومن هذا املنطلق، فٕاننا نقرتح دعوة مجيع هيالك ا

لس والفرق واخلرباء والرشاكء املؤسساتيني موسعة، مبشاركة ٕادا رة ا
ٔمل والتفكري  لت ل وقفة  ٔ ، من  ٔكتور املق املعنيني، يف مسهتل دورة 
ات  ستوري، بغاية التوصل ٕاىل توصيات واقرتا مترن ا امجلاعي يف هذا ا

سهم يف جتويد معلنا يف هذا الصدد   .معلية 

س،   السيد الرئ
ات  اما مع التو س ة لصاحب اجلال امل دمحم السادس ا السام

متكني  ٔن قضية ا شرتايك، نؤكد  ئنا، يف الفريق  نرصه هللا، ما ف
ٔولوية قصوى  صادي قضية جوهرية وموضوع مركزي، ذو  ق عي و ج

متعية ات والرشاحئ ا سبة مجليع الف ل التنا    .يف نقاشنا وتد
ل  رص يف مدا ىل اجلانب املتعلق ببطا ومن هنا، فٕاننا سنق تنا هذه 

ات شبابنا  ٓمال وطمو س ملعانقة  ل الرئ عتبار ذ املد الشباب، 

ٔسف الشديد،  ذة، مع ا ٓ وية  اربة بطا الشباب، مكعض ب الطموح، مف
ٔن تمت  غي  عي، و ي ج امئ امليثاق  دى د يف التفامق، متثل ٕا

لك ٕارادوية وعزم و  ٔن يفيض ٕاىل تصور معاجلهتا  ٔنه  تصممي، مما من ش
سجمة مع خصوصيات الواقع املغريب يف  لول مستدامة وم وتفعيل 

  .سلبياته وٕاجيابياته كذ
ل هذه إالشاكليات والقضا اليت يثريها موضوع الشباب  ٕان دراسة م
ة،  ٔحاكم املسبقة اجلاهزة حول هذه الف كشف عن وجود العديد من ا

ة اخلاصة كام تفصح عن تن لسياسات العموم ايم نوع من اخللط ف يتعلق 
  .لشباب

ىل عزوف الشباب عن العمل  ٔحاكم املسبقة  البا ما تنصب هذه ا و
ٔحزاب السياسية،  السيايس وضعف ثقهتم يف املؤسسات، الس ا

ٔرسة واملدرسة،  ل ا عية والسياسية، م ج شئة  وات الت ووضعهم ق
ساؤل لهم ٕاىل موضع ال ٔن العام وم ، وكذا رفضهم املشاركة يف تدبري الش

مترد والعنف اج وا   .ح
شغيل  ٔزمة  وامة دامئا يعود ٕاىل  ٔسايس يف هذه ا لكن، املؤكد وا
رشية وفرصة  ل الرفع من قمية موارد ال ٔ الشباب، اليت متثل حتد من 

ج صادية و ق لتمنية  ة رافعة  ٔن جلعل هذه الف ، خصوصا و عية لبالد
ىل الرمغ من اخنفاض معدل   ، ٔكرث ترضرا من البطا هذه الرشحية يه ا
كون هشة مقابل  البا ما  شغلها الشباب  ٔن الوظائف اليت  شاط، كام  ال
عية  متتع بنظام حامية اج كون تعاقدية، وقلام  درا ما  دنية، و ٔجور م

ي جيد صداه يف ا ٔمر ا سك، ا رتفاع معدل البطا يف صفوف م
ل الوسط احلرضي   .الشباب دا

رتفاع املستوى  رتفع  سبة البطا  حفسب املعطيات املتوفرة، فٕان 
ظومة  ٔنواع التكون املتوفرة يف م دم مالءمة  رايس، ويه مفارقة تؤكد  ا
منو  امل الشغل واسمترار منط من ا ات  اج الرتبية والتكون الوطنية مع 

اصب الشغل املؤهيوف ري اكف من م ددا    .ر 
وية لن تؤيت مثارها ٕاال  ات ذات الطبيعة الب ٔن إالصال ومن املؤكد 
ايل لبطا الشباب  ستع ٔن الطابع  ري  ىل املدى املتوسط والبعيد، 
، يف  ظم حو شغيل الشباب، ي جما وطنيا واسع لصاحل  ر يفرض وضع 

، مجموع الفا ل هذا تعبئة شام ىل م لني والقوى احلية يف البالد، ويتعني 
ٔكرث ترضرا من البطا ات الشباب ا ٔوىل ف ة ا ر ٔن هيم  مج    .الرب

الف اجلهات، فٕاننا نتصور هذه  خ ٔن طبيعة سوق الشغل ختتلف  و
رايب معني،  ة من التدابري اليت ميكن تفعيلها يف جمال  ىل شلك مجمو لية  ا

شخي سرتاتيجيات حسب ال ص احمليل لوضعية بطا الشباب وحسب 
ىل املستوى الرتايب هيا    .اليت يمت تب

ىل  ركز  ٔن  شغيل الشباب، فٕانه جيب  لية ٕانعاش  وف خيص 
ة  لق دينام ل  ٔ لني املعنيني من  ٔولها تعبئة لك الفا ادئ،  ثالث م

ليات ووسائ قي  ركزي حق هيا ال  لتغيري،  ة  ق ل ٕانعاش الشغل، حق
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هثا تنظمي حيدد املسؤوليات بدقة، مع الفصل بني وظائف القرار  و
مي ة والتق ذ والتفعيل ووظائف املراق   .ووظائف التنف

س فقط  ت، ل ىل اكفة املستو جعة  كون سبل إالدماج  وحىت 
ٔننا  ٔساسية، مفادها  يل من فكرة  شلك ق نطالق  شغيل، يتعني  ال

طلباليوم ٕازاء  ديد من الشباب، واع وم ل   .. ج

س اجللسة  :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ملغرب لشغالني  حتاد العام    .اللكمة لفريق 

شارة  ري السيدةاملس ن    :هناء 
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،السيد   ات والسادة املس
لشغالني  حتاد العام  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  يل عظمي الرشف 
ة  مي السياسات العموم صصة لتق ملغرب يف هذه اجللسة السنوية ا

لشباب   .املرتبطة 
ري  رب لمك عن تنوهينا الك ٔ س احملرتم،  ودعوين، بداية، السيد الرئ

ب ا ا لهذه بقرار مك كون موضو يار هذا املوضوع الهام ليك  لس اخ
د  ٔ ا ٕالعامل  كون كذ موضو ستورية الهامة، وليك  اجللسة ا

ٔقرها دستور  صاصات الهامة اليت  رشيعية 2011خ  .لصاحل السلطة ال
مثني اجلدية  سعنا ٕاال  ا، فٕانه ال  سط مدا فريق ٔ ٔن  ل  وق

ة اليت مزيت معل رتاف ة  و مي السياسات العموم اتية لتق ة املوضو مو ا
ات والتوصيات الوجهية اليت تضمهنا  ا ست ٔمهية  لشباب وكذا  املتعلقة 

 .تقررها
ٔن هذا احلزي الزمين الضيق املمنوح لنا ال  س،  من املؤكد، السيد الرئ

سمح كذ ٔنه ال  ة، كام  مو ل مع مجيع مضامني تقرر ا لتفا  سمح 
ىل  ٔولوية اليت هتم الشباب املغريب، لكن  حلديث عن لك القضا ذات ا

رزها ٔ  :الرمغ من ذ سوف حناول إالشارة ٕاىل 
ة  ة لوضع سياسة معوم ة السام عوة امللك ىس ا ٔن ال ن لينا  ٔوال، 
ٔكتور  ال امل نرصه هللا يف  لشباب واليت وردت يف خطاب  دجمة  م

ال امل نرصه هللا ٕاىل وضع ، وهو نفس 2017 ه  ا ف ي د اخلطاب ا
الية  ت ا ٔجوبة الرضورية ٕالشاكلية التفاو ىل توفري ا منوي قادر  منوذج 
ٔن  ٔن قضا الشباب املغريب يتعني  ي يعين  ٔمر ا عية، وهو ا ج و
رب  ليه مجيعا  ٔن نتعاون  ي يتعني  ت اجلديدة، وا كون يف صلب الرها

شعر به الناس؛إ  لجنة ليصري واقعا معاشا   خراج تقرر ا
ة  ة السام عوة امللك ٔن ت ا ىل الرمغ من  ر،  نيا، السيد الوز

ذ، وهو  لتنف ٔهنا مل تعرف طريقا  لشباب، ٕاال  دجمة  ة م لوضع سياسة معوم
ة الالزمة، مدعوما  لرس ىل القطاع الويص تداركه  ي يتعني  ٔمر ا ا

ستورية، وذ  ومسنودا ة واملؤسسات ا ات احلكوم من مجيع القطا
لشباب املغريب  يفة ذات الص  ٔرقام واملعطيات الصادمة وا لنظر ٕاىل ا
عي  ج صادي و ق لس  دها ا ٔ اليت تضمنهتا العديد من التقارر اليت 

لتخطيط ة  يئ وكذا املندوبية السام  .والب

س،   السيد الرئ
لشباب طبعا ال ة املتعلقة  مي السياسات العموم  ميكن احلديث عن تق

ات التعلمي والتكون املهين،  دون احلديث عن إالشاكليات املرتبطة بقطا
اص، جتسد يف العديد من اخلطب  م مليك  ن حيظيان بعناية واه وا
ة اليت هودات إالصالح ة، وعن تنوهينا لك ا ة السام  واملبادرات امللك

حلكومة  هتا، فٕاننا هنيب  ظومة الرتبية والتكون مبختلف مستو تعرفها م
ل  هبا و اوب مع مطا شغي هذا القطاع والت ٔكرث  ٔكرث و ٕاىل العناية 
لشغالني  حتاد العام  م يف فريق  ملفاهتا العالقة، وعندما نقول هذا ال

س من  ستورية، فٕان ذ ل ب احلشو، بل ملغرب ويف هذه اجللسة ا
هودات املقدرة اجلارية ٕالصالح  ٔن مجيع ا ة راخسة مفادها  ا انطالقا من ق
ٔلكها ٕاال ٕاذا مت جعل املوظف  ٔن تؤيت  التعلمي وكذا التكون املهين ال ميكن 

 واملوظفة يف قلب معلية إالصالح، بل ويف مقدمة املدافعني عنه؛
ر الربامج ٔ ٔن ينكر  د  ٔطلقهتا احلكومة احلالية  لثا، ال ميكن جلا اليت 

جمي  ر ىل الشباب املغريب، خصوصا  ٔة البطا  ف من وط لتخف
شاكلية البطا هو رصد "فرصة"و" ٔوراش" ٕ ٔن املهم ف يتعلق  ري   ،

ىل الصعيد العاملي،  لية اليت سيعرفها سوق الشغل  التحوالت املستق
ي لن يظل املغرب مبعزل عنه،  فٕان  لول وا ة ماسة ٕاىل  ا مثة 
عي؛ ج  ٕاسرتاتيجية ملعض كربى هتدد السمل 

ٔن قضا الشباب املغريب  عتقاد ب سمترار يف   ٔ رابعا، ٕانه ملن اخلط
ت  ٔو حىت معاشية، ٕاهنا تعترب قضا تقع يف قلب رها وية  ٔو ف يه قطاعية 

ميقراطية و  لرثوة وتوطيد ا منوذج الكرامة والتوزيع العادل  تزنيل توصيات ا
ة، اليت  سار ة امل ولوج ٔمام التحوالت التك التمنوي اجلديد، خصوصا 
لتعبري واملطالبة بتغيري ظروفه  حت الشباب املغريب ٕاماكنيات هائ  م

عية؛ ج صادية و  ق
ٔمل  ادة الثقة وا ٔن نعمل مجيعا ٕال لينا  س،  اما، السيد الرئ خ

ي  ب لشباب املغريب ا س سا  ان حمبطا  ٔح يبدو يف العديد من ا
لولوج ٕاىل سوق الشغل   .إالشاكليات املرتبطة 

د  ٔ ستورية هو  س والنيل من املؤسسات ا ة خطاب الت ٕان موا
ٔن يعزتوا دوما  لهيم  ن  ادة الثقة لهؤالء الشباب ا ل اجلوهرية ٕال املدا

 2011ية، واليت اكنت مطالبه سنة بفرادة التجربة املغربية يف إالصالح والتمن 
ستورية اليت عرفها املغرب  لتحوالت السياسية وا ٔساس  د احملراكت ا ٔ
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  .2011ما بعد سنة 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .والسالم 

س    :اجللسةالسيد رئ
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس

صار، اللكمة لفريق   .ربحتاد العام ملقاوالت املغ خ
  .تفضل

شار السيد    :رىض امحليين دمحماملس
س   .شكرا السيد الرئ
﷽  

س الالسيد    ،احملرتمرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اتية  ة املوضو لمجمو ر  لشكر اجلزيل والتقد ٔتقدم  ٔن  ٔود يف البداية 

مي ا داد هذا التقرر لتق ىل جمهوداهتا املبذو ٕال ة  لسياسات العموم
ملعطيات والتوصيات الهامة   .املفصل، الغين 

اتنا  الل اج ٔشغالنا  ٔجواء إالجيابية اليت طبعت  شيد  كام 
ىل واقع تدبري املناطق  َتنا من الوقوف  رات امليدانية اليت َمك والز

شغي ت ال ل إالجيايب الصناعية ومستو لتفا ٔيضا  جلهات و ل والبطا 
ة مو ة مع طلبات ا ات احلكوم   .لقطا

ٔكرث من اسرتاتيجية  الل العقد املايض مت تناول موضوع الشباب يف 
ىل الصعيد الوطين، ومع  ا ذا راهنية  ة، وشلك موضو وسياسة معوم

ٔهدافها، فقد سرتاتيجيات مل ُحتَقّق مجيع  البية  ذ فٕان هذه  ظل 
الل  ي شهدته اململكة  صادي ا ق منو  ىل هامش ا الشباب 

ٔن شري ٕاىل  ٔن  رية، وكفي  ٔ   :السنوات العرش ا
ٔصل  120يف املرتبة  2016املغرب ُصنف سنة  - دو يف  183من 

منية الشباب؛  مؤرش 
هلم ما بني  4.5 - يرتاوح السن د يل   34و 15مليون من الشباب، ا

ش  ري  يطني، ال مه يف املدرسة وال يف التكون وال يف العمل، سنة 
منوذج التمنوي اجلديد  .وفق تقرر جلنة ا

زال حتد  ٔهيلهم ال  ٔ ٕادماج الشباب وت ٔن مس ىل  كشف  وهو ما 
دجمة واخنراط  ستلزم معاجلته ٕارادة مسؤو ومقاربة مشولية م لبالد،  بريا 

لني املعنيني   .مجيع الفا
ٔيده ولقد سلط الضوء  صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و

ري مرضية، حبيث  زال  ٔن وضعية الشباب ال  ىل  ٔكّد  ىل هذا الواقع، و
اللته، 2017ٔكتور  13اء يف خطابه السايم بتارخي  ورمغ اجلهود ": قال 

رضهيم، فالعديد مهنم يُعانو رضينا وال  بابنا ال  ، فٕان وضعية ش ن من املبذو
ا حىت من الولوج  ٔح دم استكامل دراسهتم و إالقصاء والبطا ومن 

ٔساسية عية ا ج دمات  ال امل حفظه هللا ...."ل م  ى  هت   .ا

  السادة الوزراء احملرتمون،
ا جتاه  دا جحم مسؤولي حتاد العام ملقاوالت املغرب نعي ج ٕاننا يف 

نتظارات املل شغيل الشباب، وحبجم  لينا، س ف خيص ٕاشاكلية ال قاة 
  . وحماربة البطا

ة  مو ات اليت تضمهنا تقرر ا مثن التوصيات واملقرت ويف هذا إالطار، 
ة ٕاىل اتية، س ت الرام   :املوضو

ستفادة  - لشباب املتعلمني الراغبني يف  ه  تفعيل نظام القروض املو
 مهنا ملتابعة دراسهتم العليا؛

لمقاو الشابة؛إ  - اص   داث نظام 
ة  - ال الفال والصنا اصة يف ا عية  ج شجيع املقاوالت 

  .التقليدية

الية معاجلة ٕاشاكلية  ىل رضورة واستع ٔن نؤكد  ، نود  وٕاضافة ٕاىل ذ
نتقال من مر  ي جيعل  طلبات سوق الشغل ا توافق التكون مع م

متدرس ٕاىل احلياة العملية ا   .نتقاال صعباا
الل  لشباب من  غي تقوية نظام إالدماج املهين  ، ي ملوازاة مع ذ و
ات القطاع اخلاص، مفنظومة  تكر ومالمئ حلاج كويين م توفري عرض 

س العرض لطلب ول ة  ظومة مدفو كون م ٔن  غي    .الرتبية والتكون ي

  السادة الوزراء،
ات حتوالت  ر شهد اليوم العديد من القطا غي اس مة، واليت ي

ٔهيل ومتكني الشباب، ومن  شغيل وت حها لتعزز قابلية ال الفرص اليت ت
سبات نوعية،  ي حقق ٕاجنازات ومك ة ا ات قطاع الصنا بني هذه القطا
ىل  متوقع  ت بالد من ا ططات والربامج اخلاصة اليت مك بفضل ا

ىل غرار قطاع ة الصناعية العاملية،    .ي السيارات والطريانالسا
لشباب، فٕاننا  لرثوة واملدمج  منية القطاع الصناعي املنتج  وبغية تعزز 

ىل رضورة   :نؤكد 
نه من حتسني  - متك ات القطاع اخلاص  يا عتبار اح ذ بعني  ٔ ا

شغيل؛ ل يفًا، وتعزز قابليته   ٔدائه كامً و
الل حتسني تنافسية املقاوالت الصناعية الصغرى و  - املتوسطة، من 

ل  ات اجلديدة دا ولوج متويل وتوفري دمع التك سري الولوج ٕاىل ا ت
ت اليت  لرها الل التوعية  ٔيضا من  بتاكر و املقاوالت ودمع 

نتقال الرمقي؛ بة  ل وموا ة املستق ا صنا   تطر
ىل غرار  - الل تنويع العرض السيا  ة، من  يف قطاع السيا

ة  ٔهنا شجيع السيا لية اليت من ش ا ة ا املستدامة والسيا
شغيل  الية وٕانعاش ال عية وا ج صادية و ق املسامهة يف التمنية 

ىل املستوى الرتايب ة   .ودمع املقاوالت السياح
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لقطاع الفال  دة  ت الوا ر إالماك غي اس ، ي ٕالضافة ٕاىل ذ و
ر  س ىل  شجيع الشباب  الل  ال من  ة وا شطة الفالح ٔ يف ا

ٔبناك يف متويل  ٔيضا تعزز مسامهة ا ه، و بة والتوج القروي وتعزز املوا
ة   .املشاريع الفالح

ة  مو ل مع التوصيات الواردة يف تقرر ا ويف اخلتام، ندعو ٕاىل التفا
  .املوضاعتية

ىل  ٔؤكد  ٔن  دية ٔود  لك  شتغل  لحكومة اليت  دمعنا التام 
ة ومسؤو د رمغ الظرف مج احلكويم الهادف والوا ل تزنيل الرب ٔ لية من 

ىل  ٔيضا  حتاد العام ملقاوالت املغرب جبميع املبادرات الصعبة و ا يف  الزتام
منوذج التمنوي اجلديد  ٔهيل ومتكني الشباب وتفعيل توصيات ا ة ٕاىل ت الرام

ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل  ، حتت الق دمحم السادس ذات الص
ٔيده   .نرصه و

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

سالسيد    :اجللسة رئ
شار   .شكرا السيد املس

لشغل حتاد املغريب    .اللكمة لفريق 
شارة   .تفضيل السيدة املس

شارة  نة محداين السيدةاملس   :م
س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارون،   السيدات والسادة املس
شمل مجيع إالجراءات ٕان مفهوم السياسات  لشباب  ة  ة املو العموم

ستقاللية بذواهتم، الس  سامه يف مرافقة مسارات الشباب حنو  اليت 
ىل  د ٕاجامع  عي، وٕاذ يو ج صادي و ق ندماج  التعلمي والتكون و
ة  يار موضوع موقع الشباب املغريب يف السياسات العموم ٔمهية اخ

لشباب الراهنة، الس ا ٔهي 2020-2015ٕالسرتاتيجية الوطنية  ، من ت
صادية، اليت اعتربهتا احلكومة مر فاص بني  ق ه يف احلياة  ٕاىل ٕادما
ٔ الشبابية، فلسفة التدبري القطاعي العمويم، اليت  ني يف تدبري املس فلسف
فقي  ٔ سرتاتيجي ا ذ استقالل املغرب، وفلسفة التدبري  سادت م

اكمل املندمج روم بلورة رؤية شام ومشرتكة ومرشوع جممتعي م ، اليت 
ري مل ينجح، لعدم  ٔ ٔن هذا الرهان ا حول قضا الشباب وانتظاراهتم، بيد 
سرتاتيجية وتوفري  ل بتفعيل مضامني هذه  لزتام السيايس الاكيف، الكف

ا ا   .الرشوط املناسبة لن
ٔرقام وإالحص طق ا خول يف م ائيات اليت تضمهنا تقرر ودون ا

مي  لسة السنوية لتق ل لتحضري  ة امللكفة  اتية املؤق ة املوضو مو ا
لفرتة بني  لشباب  ة املتعلقة  ، املقدم 2021و 2017السياسات العموم

ٔكرب  ٔن  لشغل  حتاد املغريب  ل يف  س ٔيدي جملسنا املوقر، فٕاننا  بني 
ة معرية، حسب ٕاحصائيات سنة  ة الشباب ما بني 2014ف  15، يه ف

سبة  34و شلك  من ساكن املغرب، وهذا الرمق  %34.2سنة واليت 
لني سياسيني، نقابيني وجممتع مدين  سائلنا مجيعا كفا ٔن  ل ب ده كف لو
لشباب يف الفرتة موضوع  ة  ة املو ة السياسات العموم حول مدى جنا

مي   .التق

س،   السيد الرئ
ٔعضاء نغتمن الفرصة لتقدمي  شارن و س جملس املس لسيد رئ الشكر 

ت  ة وللك املكو اتية املؤق ة املوضو مو سهيل معل ا ىل  ب  املك
شارن  لجنة ولسيدات والسادة املس ل ا ٔغنت النقاش دا ة اليت  احلكوم
ٔطر  لجنة ول س ا ىل رٔسهم السيد رئ اتية، و لجنة املوضو ٔعضاء ا

م ىل الزتا   .إالدارية 
ٔن جناح السياسات إ  لشغل  حتاد املغريب  اعتنا يف فريق  ن ق

الل ٔن يمت ٕاال من  لشباب ال ميكن  ة اخلاصة    :العموم
يس لسياسة  - سق الرئ لشباب هو امل جعل القطاع امللكف 

ة املعنية هبذه السياسات؛ ات احلكوم  الشباب ما بني خمتلف القطا
لني واملعنيني - ذ  ٕارشاك ومتكني لك املتد ل التصممي وتنف يف لك مرا

اهتم وقدراهتم؛ يا مي سياسات الشباب لتناسب اح  وتق
لتمنية  - عمود فقري  ات الشباب  يا شارية لرصد اح ٕاعامل مقاربة 

ىل املديني املتوسط والطويل وتصنيفهم  صادي الوطين  ق ولمنو 
ٔرسة  ل ا س وحمل السكن ومستوىل التعلمي ود حسب السن واجل

ات الهشة؛ يف ىل الف ت مع الرتكزي  ٔولو ٔويل وحتديد ل مي   ٕاطار تق
لشباب؛ - ىل  ٔ لس ا  التعجيل بتفعيل ا
ة لفائدة  - ذ السياسات العموم صصة لتنف الرفع من املزيانية ا

 .الشباب

ىل  دجمة والسهر  ة وم ٔفق ولك ذ يف ٕاطار سياسة اسرتاتيجية 
ة ٕاعطاهئا البعد اجلهوي وإالقلميي  ة السام واحمليل، الزتاما مع التوجهيات امللك

ي اختذته  عية، ا ج و  مج احلكويم  طط التمنوي اجلديد والرب وا
ٔرض الواقع  ىل  ىل نقل اخلربات الشبابية  احلكومة شعارا، مع احلرص 

اهتم يا راء فهم احلكومة الح   .هبدف ٕا

س،   السيد الرئ
ٔن احلكومة  ة ىل الرمغ من  يه املسؤو عن السياسات املو

ميها وٕاجناح خمططاهتا يظل مرتبطا  ذها وتق ٔن تصمميها وتنف لشباب، ٕاال 
متع املدين والقطاع  لني السياسيني والنقابيني وا رشاك مجيع املتد ٕ
لتزنيل السلمي  لشغل نويص  حتاد املغريب  اخلاص،  فٕاننا يف فريق 

لصت إ  ش لتوصيات اليت  هتم لقطع مع سياسة ا لجنة  ٔشغال ا هيا 
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ة  مي السياسات العموم ىل رضورة تق والتحقري اليت تطال الشباب، ونؤكد 
صادي لفائدة  ق ولك الربامج اليت سطرهتا احلكومة يف ٕاطار إالقالع 

مج  دة البطا " انطالقة"و" فرصة"الشباب كرب ف من  ٔو التخف
مج النامجة عن فقدان الشغل   ب اجلاحئة كرب ، وفق "ٔوراش"س

لمية مع ٕاماكنيات التقومي لك ما فرضت الرضورة ذ   .مؤرشات 

س،   السيد الرئ
فع  عتبار مقاربة النوع، بغية ا ذ بعني  ٔ جيب كذ سن قوانني ت
ري يف تزنيل  ٔ ساء ودجمهن يف التمنية وتدارك الت ل صادية  ق الستقاللية 

سية ٔوراش الرئ لتعلمي العايل ا ، ويف مقدمهتا تطور املنظومة الرتبوية 
ىل رٔسهم  الف اخلرجيني اجلامعيني، و ٔن يظل  والتكون املهين، فال يعقل 
منية ومناء وطهنم، كام  ري مدجمني يف  لتايل  اطلني عن العمل و رة،  اك ا

ٔهيل املنظومة الصحية عية وت ج وٕادماج  جيب إالرساع يف تعممي امحلاية 
ري املهيلك وتزنيل اجلهوية املتقدمة   .القطاع 

نتصار  نا هو  ي يوا ري ا دي الك س، ٕان الت ريا، السيد الرئ ٔ و
ة، وهو  ل إالجيايب مع عنفوانه ومع امللفات املطلبية املل لغة الشباب والتفا

يس بار التمنوي الرئ خ   .حمك 

س اجللسة   :السيد رئ
  .شارةشكرا السيدة املس 

ة  ل مجمو ات، وسهتلها بتد مو الت ا قل ٕاىل تد ٕاذن ن
عي ج ميقراطي  ستوري ا   .ا

س   .تفضل السيد الرئ

شار    :عبد الكرمي شهيد السيداملس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ستوري ا ة ا مس مجمو ل  ٔتد ٔن  عي يطيب يل  ج ميقراطي 
ة امللكفة  اتية املؤق لجنة املوضو اقشة تقرر ا شارن يف م لس املس مب
لشباب  ة املتعلقة  مي السياسات العموم لسة السنوية لتق ل لتحضري 

طفة من 2017-2021 ة املق ة السام يل هبذه العبارات امللك ، مسهتال تد
ال امل دمحم السادس نرصه هللا ٔيده، ليوم  خطاب  غشت  20و

2018.  
ت " ديدة لرفع حتد ل يف ثورة  شعيب العزز، وها حنن اليوم ند

ستحقوهنا  استكامل بناء املغرب احلديث، وٕاعطاء املغاربة املاكنة اليت 
لبالد ة  ق ي نعتربه دامئا الرثوة احلق اصة الشباب ا م ". و ى  هت ا

  .صاحب اجلال
ة من املغاربة، يه  وها حنن اليوم نناقش هذا ي يعىن بف التقرر ا

ش والبطا  هتم رية اليت تعاين ا ة الك لمغرب، ولكهنا الف ة  ق الرثوة احلق

ش  هتم ر الهجرة واجلرمية واجلنوح، تعاين ا ٔ ٔيضا  والهشاشة والفقر، تعاين 
ٔحزاب  سوب ثقهتا يف املؤسسات وا ٔن م ٔكدت التقارر  ة  السيايس، ف

ل السياسية  ٔرسة ودا ل ا ٔيضا ضعف إالندماج دا دا، تعاين  ضعيف 
ٔن العام احمليل، الوطين،  ٔحزاب يف تدبري الش ل ا سيج امجلعوي ودا ال
طلقاته ومذاهبه الفكرية  الف م خ ٔثريات الفكر املتطرف  ة تعاين ت ف
سهتدفه لالستالب  املية،  اذبه تيارات وطنية و ة والعقائدية، تت ي وا

  .سالخ عن قميه التارخيية والوطنيةو 

  حرضات السيدات والسادة،
نا ٕاال  ة املرتبطة به، ال ميك وحنن نناقش الشباب والسياسات العموم
ل  ة يف شبابه، ومستق رهني مبستق ٔن قوة املغرب اكم ستحرض  ٔن 
با وفرقا  لس املوقر، رئاسة ومك ل لهذا ا س شبابه، و فٕاننا 

ات وإ  ة ومجمو رة ٕاشاكلية السياسات العموم يار ٕال خ دارة، حسن 
ستورية  امه ا يار لتفعيل  خ ٔن هذا  ٔيضا  لشباب، ونؤكد  املتعلقة 
يار ٕاسرتاتيجي، يعزز دو  ة اخ لسياسات العموم هبا املتعلق  ا يف 
مي  ٔساسية ملؤسسة الربملان يف وضع وتق ٔدوار ا مثن ا املؤسسات و

ةالسياسات    .العموم
ة  ريد اخلوض يف مؤرشات دميوغراف وحنن يف مجموعتنا ال 
نا نفضل  لهيا ويعلمها، لك ٔن اللك مطلع  ة لوضعية شبابنا،  وسوسيولوج

لتقرر   :ٕابداء بعض املالحظات اليت لها ارتباط 
ني والثالثني  - 1 الصاته إالثن ٔي ٕاشارة يف التقرر وال يف  كن  مل 

ٔربع) 32( ٔي ٕاشارة ملوضوع السياسات ) 24(ة والعرشن وتوصياته ا
شباب اجلالية املغربية  ة يف جمال الشباب والهجرة، ومل هيمت التقرر  العموم

 خلارج؛
ٔرسة والشباب  - 2 لجنة ٕاىل ٕادماج الشباب يف ا ه معل ا مل ين

ٔهيل؛ ادة الت ي حيتاج ٕاىل ٕا ل السجون ا  دا
ستعانة مبعطيات و  - 3 ع و س ة اليت مل يمت  السياسات العموم

ة  سهتدف الشباب يف وزارة العدل وٕادارة السجون مث املندوبية السام
ٔمن  ر ا عتبارها تد ة،  ٔوقاف والشؤون إالسالم لتخطيط ووزارة ا

سالخ عن الهوية الوطنية ة التطرف و  .الرو لشبابنا يف موا

  حرضات السيدات والسادة،
لجنة اكن  ل ا زية من العمل دا ٔن مدة و لفعل  ر  18شاقا  ينا

لجنة  2022يونيو  8ٕاىل  2022 متكني ا ة  ري اكف ٔشهر،  ال تتعدى ستة 
ات، يه  ع للك القطا س ئق و ىل المك الهائل من الو من إالطالع 
رشية  لنظر ٕاىل إالماكنيات ال ة لتعميق اخلالصات ومشوليهتا  ري اكف ٔيضا 

 ٔ ة،  ك س لو عي وا ج ميقراطي  ستوري ا ة ا  فٕاننا يف مجمو
لكفاءات واخلرباء ومتثيلية  ان ودمعها  ل ل هذه ا شك نقرتح مراجعة طريقة 

ة ات احلكوم   ..القطا
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ش يش شوية؟ زيدن   ما 

س اجللسة  :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

  .ركة
لش ميقراطية  ة الكونفدرالية ا لمجمو ٓن    .غلاللكمة ا

شارة   .تفضيل السيدة املس

شارة السيدة فاطمة زاكغ   :املس
﷽  

س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن،   السيدات والسادة املس
صادية  ق ٔول حضا الصدمات السياسية و ملغرب  يعترب الشباب 

ٔزمة الصحية جلاحئة عية املتكررة، واليت تفامقت مع ا ج د" و " 19-وف
اطر اليت يتعرض لها الشباب مضن  ت وا د اليت ضاعفت من جحم الت
صادية  وسياسية رسيعة وتغريات اق املي وٕاقلميي، يعرف حتوالت ج سياق 
ة  ديدة وحتوالت طاق ة  ولوج ك ية وثورة  ٔثريات تق برية وت ة  وٕانتاج

برية ة  اخ   .وم
ا الشب ة اليت قد ينام لرمغ من ا ذ بداية و دة حمطات م اب يف 

ٔزمات  ٔثناء وبعد الصدمات وا ل و القرن احلايل، فقد ظلت وضعيته ق
ٔن  ش ل والقلق  ٔسئ الاليقني يف احلارض واملستق املتكررة خترتقها 
ة واحملمو يف الغالب بعدم  ات واملطالب املرشو يا ح نتظارات و

ت السياسية املعروضة  ا ست ة املؤسسات الثقة يف  ا ٔو بن
رشيعات املوجودة   .وال

اس والتحقق  لق لشباب تؤكد معطياهتا القاب  فاصيل الواقع امللموس  ف
ٔو  ري املنظم  افة يف العمل  ك د  لبطا والعام الهشة والتوا موضوعيا 
عي واملرونة الشام  ج ري الرمسي والتعاقد املهدد لالستقرار الوظيفي و

رس  ٔجور املتدنية واحلرمان من حقوق وال حيات والتعسفات املتكررة وا
س والسن يف  ىل اجل متيزي القامئ  عي وسيادة ا ج امحلاية والضامن 
ٔو املعروضة، رمغ هشاشهتا، واحنسار شديد  الولوج ٕاىل الوظائف املتوفرة 
دم  ٔو  بري  ساء معوما يف سوق الشغل وضعف  ت وال ملشاركة الشا

، مبا فهيا فعا ندما امج و لية الولوج لربامج التدريب والتكون والتعلمي ا
ظم  ل، م داث مشاريع مدرة  متويل ٕال ة وا ليات املصاح ة  دم جنا
ات وتصممي  يا ح ايت وإالحساس بعدم إالرشاك يف حتديد  شغيل ا ل

ة   .السياسات والربامج احلكوم
ٔس من ٕالضافة ٕاىل الشعور الاكحس  عي والي ج خلطر التقهقر 

جتار يف  ٔحضان شباكت الهجرة الرسية و ٔو السقوط يف  رتقاء  ٕاماكنية 
ٔو العقائدي ٔو التطرف السلويك  رش    .ال

و والسوق، بني  دم اليقني املزدوج بني ا فالشباب يتعرض حلاالت 
ري املهيلك ، بني العمل الرٔسامل والعمل، بني القطاع املهيلك والقطاع 

ستقرار  ٔمن و ري الالئق، بني ا ، بني العمل الالئق والعمل  والبطا
ٔس، بني  رتقاء والي الوظيفي وبني املرونة، بني احلق والتعسف، بني 

داد، بني التمنية والفساد، بني العدا وإالقصاء س ميقراطية و   .ا
متزي بطابعها العرضاين وهو ما ٔ الشباب  يتطلب معاجلة  ٕان مس

ة،  ات احلكوم لني والقطا ة من الفا دجمة يتقاطع فهيا مجمو مشولية م
ة  عية والثقاف ج صادية و ق وستحرض لك اجلوانب السياسية و
زتايل ٕاىل التدبري  وتوفري لك الرشوط لالنتقال من التدبري القطاعي 

ٔحاكم الفصل سرتاتيجي املتاكمل واملندمج، وٕاعطاء املضمون احل  قي  ق
لشباب والعمل امجلعوي  33 ىل  ٔ ل جملس  شك ستور بتفعيل  من ا

لتفكري يف قضا الشباب والرتافع حولها   .ٕاكطار مؤسسايت 
اتية،  ة املوضو مو ٔجنزهتا ا ٕان من مرايم هذه املهمة الرقابية اليت 

ٔطر  ٔعضاهئا وا ي بذ اكفة  هود القمي ا ىل ا إالدارية اليت املشكورة 
مي  زي الوجود، هو تق كفاءة وحسن تدبري يف ٕاخراج التقرر ٕاىل  سامهت 
ٔن جتيد  لشباب، فعىل احلكومة  ة املتعلقة  وتقومي السياسات العموم
ىل  ه  ٔن تطر شلك ٕاجيايب معها، ال  ل  إالنصات ٕاىل توصياهتا وتتفا

ىل ذ ٕازاء العديد من التقارر ا ٔبت  ٔجنزت يف خمتلف الرفوف كام د ليت 
ة لسياسات العموم رتباط  االت ذات    .ا

  .وشكرا

سالسيد    :اجللسة رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

عية ج ة العدا  مو   .اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

شار  حامين السيداملس   :املصطفى ا
ىل رسول هللا   .سم هللا والصالة والسالم 

س،   السيد الرئ
  ادة الوزراء احملرتمون،الس

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ل يف  لتد عية  ج ة العدا  مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ة املتعلقة  مي السياسات العموم صصة ملناقشة وتق هذه اجللسة السنوية ا

يت  الل الفرتة املمتدة بني س ضيا2021و 2017لشباب  ت ، معال مبق
ضيات الباب السادس من  101و 70الفصلني  ستور وكذا مق من ا

شارن لس املس يل  ا   .النظام ا
ة  صادي لهذه الف ق متكني  ٔن ا ىل اعتبار  ٔمهية،  لغ ا وهو موضوع 
ٔكرث  د  ٔ لمجمتع املغريب يعد  ة  ميوغراف ة ا ٔوسع يف الب دة ا اليت متثل القا

ها ت اليت نوا د ال امل يف خطايب  الت ليه  ٔكد   20اليوم، وهو ما 
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يار هذا 2012غشت لسنة  20و 2018غشت  ، وهو ما يربز قمية اخ
رشيعية  ٔول سنة  الل  مي من طرف جملسنا املوقر  لتق املوضوع ليخضع 
لس الوزاري  الل ا ي يزتامن مع تصديق املغرب  من هذه الوالية، وا

ىل االتفاق املو  ري  ٔ حتاد إالفريقي ا قع بني حكومة اململكة املغربية و
ٕالضافة  ملغرب،  لشباب  داث مقر لالحتاد إالفريقي  ٔن ٕا ش لشباب 

يل جعل سنة  ة من ق ويل لهذه الف متع ا ي يبديه ا م ا ه  2022ٕاىل 
ٔور لشباب يف    .سنة 

ٔعضا هودات املقدرة اليت بذلها  ة نود التنويه بداية  مو ء ا
مي  صصة لتق لتحضري لهذه اجللسة السنوية ا ة امللكفة  اتية املؤق املوضو
ابد  شار الشاب  ىل رٔسها املس ة يف جمال الشباب، و السياسات العموم
ي سعد  جلدية والكفاءة، وا انبه طامق ٕاداري مفعم  دل وٕاىل 

داد لهذه اجللسة ا ل إال ة الشتغال معه طي مرا ينام ستورية و
رات امليدانية  لقاءات والز دد ا لها، ولعل  شك ذ  اليت طبعت اشتغالها م
هود املبذول، كام ننوه بقمية التقرر  راسية املنظمة تعكس جحم ا م ا ٔ وا

ه ات والتوصيات الواردة ف ر ٔمهية ا داده وب ي مت ٕا   .ا
ٔمهية  ىل  مي السياسات وستغل هذه املناسبة لنؤكد  وظيفة تق

رملانية رخسها دستور  وظيفة  ة  اس  2011العموم سهتدف ق لية رقابية  و
ٔهداف اسرتاتيجية  ق  ة لتحق الت العموم ة وحاكمة التد ر وفعالية وجنا ٔ
ٔن  ىل  يد  ٔ ة يف جماالت حمددة، مع الت رب خمططات ورامج ومشاريع معوم

ٔن تغطي مرا مي يفرتض  داد واملصادقة ومر التزنيل وما معلية التق ل إال
ذ   .بعد التنف

ة املعنية وجمالس  ات احلكوم شكر مجيع القطا ستغلها فرصة ل كام 
ة واملنظامت  مو رات امليدانية اليت قامت هبا ا ت الز ض اجلهات اليت اح

بري يف حتضري  هيا، واليت اكن لها ٕاسهام  متع املدين املسمتع ٕا املادة وهيئات ا
داد هذا التقرر   .اخلام ٕال

س،   السيد الرئ
عية  ج ة العدا  ٔساسية اليت نود يف مجمو لعل من املالحظات ا

لهيا ما ييل   :الرتكزي 
  ة ات واملطالب لف اج ل ابة  الست بري ف يتعلق  وجود خصاص 

 الشباب؛
  لتقائية بني سيق وغياب  دم الت دم التاكمل و ت و ش ال

ة الشباب؛ا سهتدف ف ططات اليت  لني يف الربامج وا  ملتد
 مي؛ ع والتق لت ظومة   غياب م
 مي؛ لتق د   غياب مرجع مو
 عي؛ ج  دم ٕاعامل مقاربة النوع 
  ات يا ح اص املعاقني وذوي  ٔش ة ا ضعف اسهتداف ف

 اخلاصة؛
  سهتدف سجيل تفاوت جمايل يف توزيع الربامج واملشاريع اليت 

ت إ  صادية، مع ضعف إالماك ق ة الشباب يف احلياة  دماج ف
ٔهداف  ق ا ٔخرى لربجمة وحتق ات الرتابية ا لجهات وامجلا ة  املتا
ريها من النقائص اليت حتتاج ٕاىل املعاجلة  يف هذا اجلانب، و

 .والتدارك

ىل  ات التقرر والعمل  ر خمر وندعو يف هذا إالطار احلكومة ٕاىل اس
ٔمهها تفعيل  تزنيل ٔو اخلاصة،  لس "خمتلف توصياته، سواء العامة مهنا  ا

لشباب والعمل امجلعوي شاري    ".س
عتبارها  ة الشباب،  ٔكرب لف ٔمهية  ىل رضورة ٕايالء  ري  ٔ ونؤكد يف ا

صادية ق ق التمنية  متعات لتحق لهيا ا روة تعمتد    .ٔمه 
  .وشكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
شار شكرا   .السيد املس

ٔو لبىن  ا السطي  شار  سبني، املس ري املن لعضون  ٓن  اللكمة ا
وىل اللكمة    ..مسلوي، س

شار،  كام 3تفضل السيد املس د م قة ونصف للك وا   .دقائق، دق
  .تفضل

شار    :ا السطي السيداملس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
  ة،السيدات والساد
  احلضور الكرمي،

ملغرب يف هذه  لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ستورية السنوية   .اجللسة ا

ت اليت سامهت يف  ٔه لك املكو ٔن  بطبيعة احلال، يف البداية البد 
رسيخ لهذه املامرسة  ٕاجناح وٕاخراج هذا العمل حلزي الوجود، ملا ميث من 

س جملس  الهامة يف مسار ىل رٔسهم السيد رئ ، و العمل الربملاين ببالد
ٔستاذ  اتية ا ة املوضو مو س ا ب والسيد رئ ٔعضاء املك شارن و املس
لس، اليت  ٔطر إالدارية العام  ٔعضاء ا دل والسيدات والسادة  ابد 
ستحق الثناء  داد هذا التقرر، واليت  ل ٕا بت معها خمتلف مرا وا

  .زيوالتحف

  احلضور الكرمي،
شبه سوط جل  ستورية ٕاىل ما  لية ا ٔن ال تتحول هذه ا غي  ي
زتال  يفام اكنت، مفن العبث ا ة سابقة  ٔو جتارب حكوم لني سياسيني  فا
ٔن دار  ٔو عرش سنوات، بطبيعة احلال، و لك مشالك املغرب يف مخس 
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ال ٔحسن    .لقامن اكنت ب
و ستغراب هو  ٔو هؤالء ومما يدعو ٕاىل  ة  مو د ا ن اسمترار وا

دث عن الفرتة  ٔن العام، بطبيعة احلال ح نت املسؤولني يف تدبري الش
جيابياهتا وسلبياهتا، إالجيابيات نتحملوها ونتحملو  ٕ ذها  ٔ ٔن ن السابقة جيب 
ا فهيا بطبيعة احلال والسلبيات كذ خصنا نتحملو املسؤولية يف  مسؤولي

ٔمر   .هاذ ا
ي مي السياسات ٔ ل تق د، بطبيعة احلال احلديث عن املوضوع د

يد دستور  ٔ ة  ٔساسية2011العموم يل يه  ٔمهية ا   .، اعطا هاذ ا
ل  ستور واحلراك د ل ا ٔمر الثاين هو ق ر، صاحب  20ا فربا

لشباب املغريب ٔذن الصاغية  اب بطبيعة احلال واكن ا   .اجلال است
ش ديد هذا خصنا كذ خص احلكومة حىت يه بطبيعة احلال هاذ ال
  .كون تنصت ٕاىل الشباب

ٔمور  ة من ا ش، ولكن نقولو مجمو كف بطبيعة احلال مجمل الوقت ما 
عتبار ذوها بعني  يل خص    .ا

عتبار، هاذ إالجيابيات  - ذ بعني  لو تؤ ٔوال، التقرر التوصيات د
ذ هبا، السلبيات يتدارك و  ه يعين يؤ يل ف  يمت جتاوزها؛ا

ات  - البد كذ من وضع ٕاطار قانوين يقسم الشباب حسب الف
ة؛ اسب ولك ف ة ت ل ٕادماج سياسات معوم ٔ  العمرية من 

ٔصبح دورا - لشباب والعمل امجلعوي، وهو  لس الوطين   ..ٕاخراج ا
رب  - لشباب بعيدا عن القرابة العائلية واحلزبية و متكني السيايس  ا

ت بطبيعة احلالمراجعة القوانني ال  ا  .تنظميية املنظمة لالنت
ر  - ل الشغل، حبمك معنا وز القة بقطاع د ٔمر الثاين كذ عندو  ا

ه يف التقرر، وهاذ قانون  ر ٔ ت و الشغل، وهو ٕاخراج قانون النقا
متكن الشباب  يل  دات ا ع ه كذ بعض  كون ف ت  النقا

زة والهيالك، الشباب  ٔ هبم بطبيعة احلال املرٔة؛ كونو يف ا ا  ٕاىل 
اصة يف العامل القروي؛ - اء دور الشباب بطبيعة احلال وتعمميها   ٕاح
انية  - د ا الل اع شجيع ولوج الشباب ٕاىل مالعب القرب، من 

؛ اء والضوا ٔح ه  يض والرتف  وتوسيع العرض الر
تلف مراكز املعرف - شجيع ولوج الشباب  ة مث بطبيعة احلال 

ف ودور الثقافة  .والتثق
 .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل املسامهة شار،    .شكرا، السيد املس

ٔعضاء احلكومة احملرتمني،  قل ٕاىل رد  الت ن ٕاذن بعد هذه املدا
مك  مك 75وبطبيعة احلال  قة، وميك يار.. دق خ   . هلم 

ٔعضاء احلكومة احلا لسادة  سبة  ل ب  رت ٔي  رضن حنن ال نفرض 

ٔن ختتاروا من  يار يف  خ يتوىل الرد يف معنا يف هذه اجللسة، فلمك 
ذو  ، مايش رضوري  ، ال ولكن هذا حقهم 75البداية وبعد ذ

يفاش  مك  ا فضلو، شوف ب ستوري، السادة الوزراء احملرتمون، ف ا
ٔدوار   .تقسمو ا

مي ٔن اجللسة خمصصة لتق ر الشباب، ما دامت   ٕاذن، السيد وز
لس  ٔعضاء ا الت اليت تفضل هبا  ىل املدا سهتل الرد  الشباب، فهو س

  .املوقر
ر   .تفضل السيد الوز

ر الشباب والثقافة والتواصل سعيد، وز   :السيد دمحم املهدي ب
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔحرض معمك اليوم هذه اجللسة الس  ٔن  نوية، اليت خصصها سعدين 

لشباب يف  ة املتعلقة  مي السياسات العموم جملسمك املوقر ملناقشة وتق
ة من 2021ٕاىل  2017الفرتة من  مي السياسات العموم لية لتق عتبارها   ،

ليات القانونية ملعاجلة القضا املهمة   .ٔمه ا
يار جملسمك لهذا املوضوع الهام، خ ٔود التنويه يف البداية  ي يرتمج  و ا

وية  ة هامة وح ة الشباب، اليت تعترب ف ٔمهية اليت تولوهنا لف لك وضوح ا
يف ال والشباب مه  شودة،  ق التمنية امل ٔساسية لتحق امة  متع ود ل ا دا

؟ هنوض بب سمترارية وا ل هذا الب ومه من سيحمل مشعل    مستق
ٔكرث ة الشباب تعترب  ىل فكام يعمل امجليع فٕان ف شاطا وقدرة  ة   ف

ٔبوب التطور  ح  ٔمل والطموح والطاقات، وٕاذا مت ف العطاء ومفعمة 
، بطبيعة احلال،  ري لب ووطننا ولنفسها كذ ا ستحقق الك ٔما والتقدم 
ص  االة والتنق سياسة الالم هتا  شها وموا ولكن يف نفس الوقت ٕاذا مت هتم

اهتا فٕان ا متع من قدرهتا وحتطمي طمو ىل ا ر العكيس والسليب   ٔ
عي  ج ىل املستوى  اصة  بريا وخطريا،  و سيكون  ىل ا و

صادي ق   .و
سمتر بنفس  ٔن  لشباب ال ميكن  ٔن نظرتنا  ر ب ٔن نذ وهنا جيب 
ه  لص م ول اعتبار الشباب عبئا ميكن الت الطريقة، حبيث مل يعد من املق

ٔو املس ت  ا ول رب بعض إال ت فقط، ومل يعد من املق ٔو اخلطا دات  ا
رى  ٔن  ٔزمة، بل جيب  ا يف ا ٔو س صاد  ق ىل  اعتبار الشباب عبئا 
عية  ج صادية و ق لخروج من املشالك  ة املهمة فرصة  يف هذه الف
ا  ٔما صاد الوطين  ق ٔبواب  ح  ر فهيا وف س رب  ها، وذ  اليت نوا

ضاعف عرشات املرات ٕاذ استطعنا لتندمج يف س ريورة إالنتاج، اليت س
  .وضع لك شاب يف ماكنه

ة، حبيث اكن صاحب  ة السام خلطب امللك والبد هنا من التذكري 
لشباب، واليت نعتربها مبثابة  اصة  ٔمهية  ، نرصه هللا، يويل دامئا  اجلال

ر ديد ومغا ٔتت بنفس  حكومة    .ارطة طريق لنا 
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انب ة، فٕان احلكومة تعمتد يف طريقة  وٕاىل  ة السام التوجهيات امللك
منوذج التمنوي  الصات ا عي، ٕاضافة ٕاىل  ج جمها  ر ىل  اشتغالها 

  .اجلديد
ايئ  ست هود اخلاص و لتنويه  ٔغتمن هذه املناسبة  ٔن  وال يفوتين 

ىل هذا املوضوع اتية اليت اشتغلت  ة املوضو مو ي بذلته ا ٔمهية  ا وب
ديد من النقط واملالحظات  ر  ٔ ي  داده، وا ىل ٕا ي سهرت  التقرر ا
ة لفائدة الشباب، مما جيعل من  ة املو املرتبطة بتفعيل السياسات العموم
ادرة  ٔي م ستعانة هبا يف  ٔرضية ميكن  هود املبذول يف هذا التقرر  ا

ٔن الشباب بب ش لهنوض    .قادمة 
ال مع ٔن موضوع  وتفا ربمك ب ٔ ما ورد يف تقررمك من مالحظات، 

م مبا ييل ه رزا، يفرض رضورة  بريا وحتد  شلك رها    :الشباب 
لشباب؛ - صادية  ق شغيل والرفع من الفرص   ال
لشباب؛ - ٔساسية املقدمة   اخلدمات ا
متع املدين؛ - عية وا ج  املشاركة الفا يف احلياة 
مي وا -  .حلاكمةالتق

ددا من الربامج اليت  ا يف وزارة الشباب والثقافة والتواصل  ٔطلق وقد 
ة،  هنوض مباكنة الشباب وتغيري تعامل املؤسسات مع هذه الف هتدف ٕاىل ا
ر تطور  سا ها واليت ال  د اصة تغيري ت اخلدمات التقليدية اليت و و

لشباب ٔو حىت اخلدمات املقدمة  متع    .رب العامل العقليات يف ا
ة  ح ٔ به هو جتديد وتطور دور الشباب، سواء من  ٔول ما بد و

سيري ٔو طرق التدبري وال ة التحتية    .الب
رشيعي  ىل ٕاغناء الورش ال ليه، فقد معل قطاع الشباب  وبناء 
ي تلعبه مؤسسات  ري ا ور الك لشباب، وعيا من القطاع  املتعلق 

ٔطري الشباب الشباب، واليت تضم دور ا ال يف ت لشباب ومراكز استق
ظمي  داد مرشوع مرسوم يقيض ب متعية، ومت ٕا ا يف احلياة ا سري اندما وت

ليات احلاكمة اجليدة ، وذ بوضع    .مؤسسات الشباب التابعة 
ىل مرشوع املرسوم  ٔنه قد متت املصادقة مؤخرا  وجتدر إالشارة ٕاىل 

لس احلكويم امل  ور يف ا   .2022يوليوز  14نعقد بتارخي املذ
حها  لجميع، ولكن ف ا  و ٔن تعود ماك مف فدور الشباب اليوم جيب 
د  ستف ٔن  ات الشباب، ولهذا قرر  اج دمات تليب  يض مهنا تقدمي  يق
متكن  لهيا يف الوزارة حىت  لتقائية بني الثقافة والشباب اليت نتوفر  من 

ل ا ة م دمات ثقاف لية وحىت من اقرتاح  شك ون البرصية وال ملرسح، الف
انب  ال  سجيل الغنايئ، ٕاضافة ٕاىل ٕاد ل اجلسدية وكذ استوديوهات 

س لتجربة  ٔس رب ت صادي  ٔعامل سوسيو اق  les)اضنات ا
incubateurs de start-up) ،ٔمر لطبع مع القطاع املعين  ، رشاكة 

اميل املشا بة الشباب  كوهنم وسهيل املساطر اليت سمتكن من موا ريع و
لهيم   .إالدارية 

رية اليت نوهيا ٕاىل جمال  ٔمهية الك ىس ا ٔن ن لك هذا دون 
)Gaming ( شغيل ل برية  ولية من فرص  ملا متتلكه هذه السوق ا

ل  ايت وتطور التطبيقات م ال املعلوم ايت، وكذ ا ملا ) Coding(ا
سوية ميكن ملثل لهذا النوع من التكوي  ا يف النوادي ال نات اليت سنقرت

لق  لتايل  ٔلعاب إاللكرتونية، و ر ا كذ من استقطاب رشاكت تطو
ديثة ديدة و   .فرص شغل 

بعا  ة م ىل جعل املراكز الثقاف اليا  ويف نفس إالطار، فٕاننا نعمل 
ديد  ٔن جتدها، وذ بت ون اليت ميكن  لمواهب الشبابية يف خمتلف الف

ل هذه امل ٔ انني الشباب من  ٔمام الف حها  هتا التحتية وف راكز وتطور بن
رب جوالت وطنية اليت  لية اجلسدية،  شك ة، ال لعروض املوسيق ام  الق

عددة ٔهداف م ق  ل،  :سمتكن من حتق انني الشباب من املداخ متكني الف
لق الرواج  ديدة، وكذ  لق فرص شغل  ة و ة الثقاف تقوية الصنا

ه املواطنون ويطالبون به يف لك املناطق واجلهاتالث ي حيتا   .قايف ا
ٔمهية ملحوظة من  لشباب  ي خص  مج احلكويم ا لرب وتفعيال 
سامه يف  ة من التدابري إالجرائية اليت س ىل مجمو الل التنصيص 
ة من  رب مجمو صادية، وذ  ق عية و ج لشباب يف احلياة  ندماج 

ليات  ة وسهيل " جواز الشباب"مهنا ا الرايم لتحسني وضعية هذه الف
ة من املرافق  مو م  سري ولو ة من اخلدمات وت استفادهتم من مجمو

ة   .العموم
ساء يف  يات وال مج معل هذا القطاع الوزاري دمج الف ر كام يتو 

سوية التابع ٔندية ال ، سوق الشغل، عن طريق مراكز التكون املهين وا ة 
عيا  م اج ح فرص ٕادما صاصات املهنية اليت ت خ ة من  مع توفري مجمو

الل ما ييل ، وذ من  صاد   :واق
ة  - ل الفضاءات التكوي دات دا نية لفائدة املستف داث ورشات  ٕا

لية؛ ا   لمؤسسات لتنظمي التداريب ا
شطة جتارية مرتبطة خبدمات التكون وختصيص فضاءات  - ٔ لق 

ات؛د ل املؤسسات لعرض وسويق املنتو   امئة دا
ل؛ - بة اخلرجيات خللق تعاونيات ومشاريع مدرة    شجيع وموا
ات مع  - شطة املؤسسة عن طريق عرض اج ٔ راز ا تطور وٕا

  الرشاكء؛
ت - ا ر ة، معارض،  و ٔبواب مف   .تنظمي 

ة من الربامج هتدف ٕاىل تقوية الق درات كام قام القطاع بتزنيل مجمو
رامج  صادي، وتضم  ق عي و ج م  ل تعزز ٕادما ٔ الشبابية من 
مع واملبادرات الشبابية،  رامج ا بتاكر،  عية و ج ٔعامل  دة ا ر
دمات الشباب،  رامج فضاءات لتوظيف الشباب، جتارب مراكز 

ديد ل  ري مسموع.. (مرشوع مدرسة ج شغيل  ،)م  مج تعزز ال ر
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رشاكة لش  شغيل،  لشباب يف جمال ال صات لتكون  باب، ٕاضافة ٕاىل م
رشية  لتمنية ال ة من ) INDH1(مع املبادرة الوطنية  وكذ مجمو

شغيل والكفاءات  الرشااكت مع الواك الوطنية ٕالنعاش ال
)l’ANAPEC2 ( ستجيب شطة وورشات رمقية  ٔ د  انب اع ٕاىل 

 coding et la(روبوتيك ملتطلبات الشباب اكلربجميات وال
robotique( داد لتعاون مع بعض املدارس وامجلعيات املتخصصة وٕا  ،

لعاب إاللكرتونية  ٔ صصة ل ) Gaming(الفضاءات بدور الشباب ا
شطة سوقا  ٔ ٔن ختلق هذه ا ظر  ث ي وتنظمي مسابقات ٕالكرتونية، ح

دا   .وا
س نطقا  ٔن هذا ل ٔؤكد مجليع احلضور  ري،  ٔ لنية حفسب، بل يف ا

عها عن قرب، ولن  قها وتزنيلها يوما ون ىل حتق يه مشاريع تقف احلكومة 
ٔرض الواقع، رمغ  ىل  رى هذه املشاريع تتحقق  ح لنا البال حىت  ر

ٔن جندها ت اليت ميكن  د ت والت   .الصعو
كون عند حسن  ٔن  حنن اليوم واعون حبجم املسؤولية، ومتىن وحناول 

ال امل نرصه هللا مجيع من ا ىل رٔسهم  نا، و ٔن يثق ف ار  خ
منثلهم مبختلف املؤسسات ن صوتوا لنا    .واملواطنون ا

  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
د ترص املف ىل هذا الرد ا ر،    .شكرا، معايل الوز

ر التعلمي العايل والبحث  ٓخر، تفضل السيد وز ر  ٕاذن اللكمة لوز
بتاك   .رالعلمي و

لطيفالسيد عبد  بتاكر ا ر التعلمي العايل والبحث العلمي و   :مرياوي، وز
ليمك   .السالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات، والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اتية  ة املوضو مو ي قامت به ا لعمل املمتزي ا ٔشيد  ٔن  ٔود  بداية، 

لشباب املؤق  ة املتعلقة  مي السياسات العموم ، من 2021- 2017ة لتق
اته يف الرفع  سامه خمر ه س ي مما ال شك ف ٔجنزته، وا ي  الل التقرر ا
هنوض  ل ا ٔ يارات اليت اعمتدهتا بالد من  خ ة  من فعالية وجنا

ة لهذه الرشحية الهامة من عية والثقاف ج صادية و ق متع  ٔوضاع  ا
  .املغريب

ٔو من  دها  ث املقاربة اليت مت اع ٔمثن هذا العمل القمي، ال من ح وٕاذ 
دد  ٔ ا، فٕانين  ا اهة اخلالصات اليت مت است اليل وو ث دقة الت ح
ىل  سليط الضوء  ٔهنا  ل هذه املبادرات اليت من ش ٔمهية م ىل  يد  ٔ الت

                                                 
1 Initiative Nationale pour le Développement Humain 
2 Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences 

راء  الل تعميق الفكر وٕا النقاش حول السبل الكف قضا الشباب، من 
لتمنية الشام وركزية لالرتقاء ببالد ٕاىل  مثني دور الشباب وجع رافعة  ب
ادة الرشيدة واملتبرصة لصاحب  ول الرائدة واملزدهرة، حتت الق مصاف ا

ٔيده   .اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و
ي تضطلع به ا ور ا لتذكري  ٔغتمن هذه الفرصة  لوزارة ف خيص و

ت  ساب املهارات والكفا ث اك هنم من ح دمع قدرات الشباب ومتك
ىل  شغيل، فضال عن تعزز قدرهتم  ل لرفع من قابليهتم  ة  ٔفق احلياتية وا

الك احلس املقاواليت   .اختاذ املبادرة وام
ىل البعد  ٔوضاع الشباب  هنوض ب رص رؤية الوزارة يف ا وال تق

صادي فقط، ٔيضا  ق شمل  سرتاتيجي، بل  ٔمهيته وطابعه  لرمغ من 
داد  امعة مكشتل ٕال ل ور احملوري  متعية، اعتبارا  لقمي ا البعد املتعلق 
ش  ٔسس الع عي ورسيخ  ج امة لتقوية الرابط  ال الغد وكد ٔج
لتفاف حول الهوية  رب تعزز قمي التضامن واملواطنة الفا و املشرتك، 

ة وع روافدها الثقاف   .الوطنية الغنية ب

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اتية  ة املوضو مو دته ا ٔ ي  ٕاضافة ٕاىل ما مت تضمنه يف التقرر ا

ٔل ىل بعض املعطيات الهامة اليت تبني ا ٔود الوقوف  وية الكربى مشكورة، 
رسيع  طط الوطين ل اليت توهيا هذه الوزارة لقضا الشباب، يف طار ا

ٔفق  بتاكر يف  ظومة التعلمي العايل والبحث العلمي و ، هذا 2030حتول م
متثل ف ييل ٔربع حماور اسرتاتيجية  ىل  ركز  طط    :ا

طلبات  - 1 ب م متزي، ويوا متكني وا كرس ا كويين  بلورة عرض 
ٔمهية ا ة، ويويل ا ت البيداغوج دث املقار ٔ د  الل اع لعرص من 

ة؛ ٔفق اتية وا  لتطور املهارات ا
ت التمنوية  - 2 ٔولو ىل ا د  س لمي مبعايري دولية،  ٕارساء حبث 

كتوراه؛ ديد من طلبة ا ل  ته من ج  الوطنية، وسمتد دينام
ديد من الرشااكت بني اجلامعة واجلهة - 3 ل  سيج  تطور ج وال

االت الرتابية  ت ا صادي، قصد التعبئة الشام ٕالماك ق السوسيو 
لق الرثوات وفرص  ث  حها من ح صادية اليت ت ق واغتنام الفرص 

ة؛الشغل، وفق مقاربة  ستدامة البي عي و ج  معززة لٕالدماج 
ريا، جتويد حاكمة املؤسسات اجلامعية والرفع من جناعهتا، م - 4 ٔ ن و

ٔداء ىل املسؤولية وكرس ثقافة النتاجئ وا  .الل ٕاطار تعاقدي حيفز 

امعة املغربية، اليت تنكب  ل منوذج اجلديد  ويندرج لك هذا يف ٕاطار ا
، وكرس هذا  ليات تزني ىل رمس مالحمه الكربى وحتديد  اليا الوزارة 

جل رتبط  يارات املهيلكة،  خ ة من  منوذج يف جوهره مجمو امعة ٕاكطار ا
ضية  ة والر شطة الثقاف ٔ هنوض  الل ا اذبية، من  ش وذا  لع اكمل  م



شارن  ريلدورة  –مداوالت جملس املس ٔ 2022  

20 

ة 19  )2022 يوليوز 19( 1443 ذو احل

شلك لبنة  عي، وهو ما  ج ىل العمل التطوعي و ية والتحفزي  والف
ى شبابنا وتعزز خشصية  لهنوض بقمي املواطنة الفا واملسئو  ٔساسية 

لمهارات احليا سابه  ٔمهية عن الطالب واملسامهة يف اك تية، اليت ال تقل 
ٔاكدميي رب التكون ا سبة    .املهارات املك

امعة املغربية من توفري الظروف  ل منوذج اجلديد  وسميكن هذا ا
ه  الل توج لطالبة والطالب، من  ٔاكدميي والعلمي  املواتية ٕالجناح املسار ا

كويين م ملؤسسات التعلمي العايل وعرض  جع فور ولو ركز بيداغو   
وية تعزز  كوينات موازية يف جماالت ح تكرة و ة م ىل مقاربة بيداغوج

ة لسوق الشغل سار بة التحوالت امل ىل موا   .قدراهتم 
الل عقد  لحوار من  ٔيضا دور اجلامعة كفضاء  منوذج  وكرس هذا ا
لتمنية  واصل حول القضا ذات الص  شلك م لقات النقاش  الندوات و

صاد ة يف بعدها الوطين واجلهوي ويف ارتباط ق عية والبي ج ية و
لمغرب ويل  شهدها احمليط إالقلميي وا لتطورات اليت    .وثيق 

لحرية  ىل مراكز  امعة املغربية  ل منوذج اجلديد  ركز هذا ا كام 
ٔاكدميية، وشمل  ات ا ن وتنويع الو د دة املستف رب الرفع من قا ولية،  ا

ٔخرى ٔي اطق  ىل م اح  نف متكني الطلبة من  لية  ا لحرية ا رامج  ضا 
ٔن يغين جترهتم الشخصية  ٔنه  ل الرتاب الوطين، وهو ما من ش دا

ة لهوية الوطنية الغنية بتعدد روافدها الثقاف ءمه  ٔاكدميية ويعزز ان   .وا
ت املتع ت والرها د لت مت امجلاعي  ٔمهية ا لقة ووعيا مهنا ب

داد  شارية وداجمة مضن مسلسل ٕا لشباب، فٕان الوزارة اعمتدت مقاربة 
صاديني  ق لني  الل ٕارشاك اجلهات والفا جمها التحويل، من  ر

متع املدين   .وفعاليات ا
ىل تعبئة  ت الرشاكة بني اجلامعة واجلهة العمل  ٔولو وتتضمن 

االت الرتابية، زخر هبا ا ت اليت  كوينات  إالماك الل  وذ من 
امعية تتالءم مع اخلصوصيات اجلهوية، فضال عن مسامهة اجلهة يف تطور 
ات التحتية الكف بتعزز اندماج اجلامعة يف حميطها اجلهوي، سواء  الب
ر  ٔ ضية ذات ا ية ور ة وف ٔو توفري فضاءات ثقاف لنقل  ٔمر  تعلق ا

ىل احلياة الطالبية   .إالجيايب 
ددة بني اجلامعة وحميطها ويه  اة من العالقة املت ٔهداف املتو نفس ا

مع  داد الكفاءات الرضورية  ث ٕا صادي، سواء من ح السوسيو اق
مع  رامج مشرتكة  رب تطور البحث العلمي يف ٕاطار  ٔو  تنافسية املقاو 
ر يف  س ىل  صادي اجلهوي  ق سيج  بتاكر وحتفزي ال قدرات 

ا لقمية املضافةا دة املدرة    .الت الوا
امئ  ٔؤكد حرص الوزارة ا ٔن  ٔود  ضبة،  ام هذه املدا املق ويف خ
امة وجعلها رافعة  رتقاء جبودة املنظومة بصفة  فع قدما مبسلسل  ىل ا
الية مبقدورها  ال ذات كفاءات  ٔج داد  الل ٕا ، من  لتمنية الشام

عي املسامهة يف الرفع من وثرية ج صادي وتعزز الرابط  ق منو    .ا
ي  ىل التقرر القمي ا اتية  ة املوضو لمجمو ناين  دد شكري وام ٔ وٕاذ 

لني  ٔمهية التعبئة الشام للك الفا ٔشري ٕاىل  ٔن  سعين ٕاال  دته، ال  ٔ
ة حنو الشباب  ة املو ل جتويد السياسات العموم ٔ ودمه، من  وتضافر 

، حتت والرفع من جناعهت لمرشوع التمنوي لبالد دمة  هتا، وذ  ا والتقائ
ٔيده ادة النرية لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و   .الق

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

سالسيد    :اجللسة رئ
ىل ردمك ر احملرتم،    .شكرا، السيد الوز

ر، يف رغبون، السيد الوز   ؟..هل 
رتفضلوا ال    .سيد الوز

صادي واملقاو الصغرى  ق ر إالدماج  السيد يوس سكوري وحبسو، وز
شغيل والكفاءات   :وال

س   .شكرا السيد الرئ
س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن احملرتمني، شارات واملس   السيدات والسادة املس
ات، .. شلك يل  الت ا ل مع خمتلف املدا ٔتفا ٔن  ٔود   ، ا بع

د العدد واك يل فهيا وا وبة وا يل يه مك د املدا ا ن بطبيعة احلال وا
يل لكمك رجعتو  االت ا يل هو من ا شغيل ا ل ال ال د ٔرقام يف ا ل ا د

ٔعامل دة ا ل املقاوالت كذ ور ال د   .هيا، وا
يل  لهيا مجيعا، هو التمثني ا ٔن نؤكد  ٔساسية جيب   ٔ ٔوال، هنا مس
لجنة هاذي  يل مقتو بيه فهاذ ا ل العمل ا ىل لسان السادة الوزراء د ا 
ل  الل التقدمي د ن من  يل  ٔنه ال العمل ا لمك،  الت د ل املدا ود
د اجلدية يف التعاطي  نه اكن هنا وا ٔ ىل  الت تبني  العرض وال املدا

يل عندها  يل نقولو طابع عرضا -وقلتوها لكمك  -مع هاذ إالشاكلية ا ين، وا
غي،  هيا كام ي ٔنه نتلكفو  ب يف العقود املاضية  اش  قة رمبا ما توفق احلق

ٔنه  لمك - الش؟  ات يف املدا د   :و
يل  ٕالشاكالت ا ٓخر  ٔو ب شلك  يل كتلكف  ات ا ٔوال، القطا
عددة بطبيعة  ات م ىل مستوى الشباب املغريب يه قطا ة اليوم  مطرو

  احلال؛
ن  ت و ل هاذ السياسات يه مستو ل التزنيل د ٔنه املستوى د يا، 

ن والو؛ كون فهيا املستوى احمليل بال شك وٕاال ما اك   خصها 
يل فهيا  ل وا لتد ٔمناط اجلديدة  ل ا ستحضار د ٔنه خص  لثا،  و

يل لك ما هو رمقي وما ٕاىل ذ ال ا ل م يل يه د ٔمور ا   .ا
ر  ري دا ميل كنجيو ند ري زعام  دا، مايش  سيط  ليل  د الت و وا

عددة، لكمك  ن ٕاشاكليات م ٔنه اك ىل  لو معامك وصايف، كنلقاو  ش نتفا
ل  ىل إالشاكلية د ٔنه (le réseau)لكمتو  دال  ا لنفرتض  ، يعين و

ل الشباب، لنفرتض اكع  ال د دجمة، ممتازة، ممو يف ا عند سياسات م
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ات ل القطا ٔرض الواقع  د زلوها ف نا  ٔمر، وٕاىل ج ة املعنية  احلكوم
و؟ فني  خصك فني غميشيو هاذ الناس؟ مع من غيتالقاو؟ فني غيتو

ٔوىل وال  هلم ا رو التجربة د ٔول؟  (stage)غيتكونو؟ فني غيد هلم ا د
ٓخره ٓخره، ٕاىل    .وال وال، ٕاىل 

ل الساد الت د الل املدا ٔنتوما الحظتو من  ٔنه ها  ال  ة الوزراء م
يل كتقوم بيه  ىل إالصالح الهيلكي ا لكم  ل الشباب  ر د السيد الوز
ل التعلمي العايل  ر د لو فدور الشباب، هذا فضاء، السيد الوز الوزارة د

ىل اجلامعة وهو فضاء   .لكم 
ة  ٔن الفضاءات املتا ة، هو  روه جام لط ما خصناش ند ٔول  ٕاذن 

يل مقنا به اليوم خنليوها ومن  ٔخرى، فالعمل ا ة  ا ىل يش  شيو نقلبو 
ال ذاك  ىل هاذ الفضاءات، نعطيمك م لكمنا  ٔننا  سجمة، هو  حكومة م

ر ) décret(املرسوم  يل فات، دارو وز لس احلكويم ا يل داز فا ا
ل  شغيل ود ل ال ر د وز  ٔ ال  ر معا م ا تذا الشباب، راه هو 

يل عندو فذاك املقاو الصغرى، و  ٔمور ا قال  ) décret(من مضن ا
ٔ هاذ دور الشباب بغيت ن، خصهم .. ٔودي  ها هو الفضاء ها هو اك

ر فهيم فاملضمون؟ عندو  اند ٔشنو  هيومش، ولكن  كونو ما  ش  املزيانية 
شيط  لو راه قاهلم، الثقافة، الت ات د ٔو القطا لو  لقطاع د ٔمور كتعلق 

ل الشباب ت خص  د ٓخره، ح يل )l’animation(ٕاىل  ، ذاك اليش ا
رهناش نوسعو هاذ اليش، قلنا   ٔ ما  ٔودي  معروف، ولكن قا 
د  رو وا ادي ند ٔنه  ا فهيا  د الفقرة كت ، ودر وا ٓمني من دا ٔسيدي 

يل القرار مشرتك ما بني الوزارة  لها والوزارة ا ىل التدبري د رشف  يل ك ا
رشف هو ور  ك ديدة يف هذا ا دمات  كون  ش  لها،  ىل التدبري د

ل دور الشباب،  داد د د الرشاكء  ٔدهيا وا يل تقدر ت ل الشباب ا د
ل  شغيل والكفاءات، حبال احلاضنات د حبال الواك الوطنية ٕالنعاش ال
ش الشاب ميل تيجي  داد،  ل الرشاكء  د العدد د املقاوالت، حبال وا

هي  ادي جيي ما  ٔنه  هيم  ل فالن وال فالن وال،  مشاي واش الوزارة د
كون  يل هذه اخلدمات خصها  ل اخلدمات وا د العدد د ادي يلقى وا
ل التقائية بعض  د املثال د ني املاكن، هذا وا دة وتعطى يف  وا م

ة   .السياسات العموم
ر هذه الوزارة منيش  وز  ٔ ادي يوقع؟ يف بالصة ما  اود ٓش  ونقلب 

ىن وخصو يتصبغ وخصو  ديد وخصو يت ىل يش فضاء  ) Logo(ين 
لوو  ن، ... خصو كذا وكذا، وخصو التجهزي د ٕاخل، الفضاء ها هو اك

ل  د العقد د ر معه وا ش  (la performance)وكند ة  ا ل الن د
ل بصح، دمة د ٔنه راه  يعرفو  يل اكينني يف دار الشباب   هاذوك الناس ا

ش هذا ال ٕايل در لو يش فضاء متا  ايت م ادي جيي املقاول ا ... ٔنه ميل 
ل، راه  ٔو التكون مايش التكون الثق ه  رو التوج ادي جني ند  ٔ ٕاخل، ٕاىل 

يكونو يل خصو كذا،  بلوم وا يل خصو ا لو هذاك ا ن الباليص د .. اك
ٔم   .هذه من مضن ا

ر يف ٕاطار نفس اليشء نتطلع ٕان شاء هللا روه مع السيد الوز  ند
بري هائل من الشباب، وفهيا  دد  برية وفهيا  ٔن فضاءات  اجلامعات، 
ا يف الصندوق  يل عند اح رشية، املزيانية ا جتهزيات وفهيا حىت موارد 

ل ل(Fonds de promotion de l’emploi des jeunes)..د  ، د
ل الشباب، ما نبقاو  شغيل د رو هذه ٕانعاش ال شاي ندوزوه يف البين، وند

اش  يل ما عرف روها، ا ادي ند ارشة  روها م ا ند يل عرف الرشااكت، ا
ال خصصني يف هذا ا روها، من مجعيات ومن م   .ادي جنيبو شكون يد

ذا شوية  يل بديناه، بطبيعة احلال هاذ اليش ا ٕاذن هذا هو التحول ا
لوجو  شاي وخيرج  ي ل الوقت، ما  ادي حنطو هاذ الناس د د هاكك، و

اهتم افسو شوية ب ش ي   .هاذو لكهم 
بري ولكن  رتاع  ديد، يعين مايش يش ا د املنطق  و هذا وا ٕاذن شف

(c’est le bon sens) ن ٔن ) le réseau(هذا  ،مز يعين الشبكة، 
هلم، حبال مع الوزارة الشباب  لو يلقاو الباليص د خص الناس جييو يد

ل التعلمي العايل، حبالحبال  هنار هذه تقريبا .. مع الوزارة د ٔ درت ذاك ا
ل  د ) 3OFPPT(ٔكرث من شهر، در جملس إالدارة د ن وا ٔنه اك نا  لق

ل  عابية د س ل اخلرجيني، تتعرفو الطاقة  بري د يه ) OFPPT(العدد 
د اجل300.000 رو؟ وا يد ٔش  خرجو  زء ، هاذ الناس هاذو ميل ت

اليني،  بلومات  يل ما عندمهش ا ري املهيلك، خصوصا ا لقطاع  مييش 
ل مييش لهاذ اليش د ن راه  يل مز ل .. اجلزء ا ليه، د يل هدر  ا

)l’aéronautique ( ة السيارات تبارك هللا رات وصنا ة الطا صنا
ة د ا ر يش  اول يد ي ايت  ر املقاول ا يد د اجلزء  لو مطلوبني، وا

لو ة د ا يش  اول يبدا  ي   .ٕاخل... وال 
اص هباذ الناس هاذو، ال يف القطاع  د العرض  ٔنه خصنا وا قلنا 
ٔن ميل  ل التكون املهين العمويم وال حىت يف التكون املهين اخلاص،  د

هلم جبوج راه  د 700.000كنجمعو العدد د   .وا
ل الواك الوطنية الٕ  شغيل والكفاءات عند جملس إالدارة د نعاش ال

ٔ  22هنار امجلعة ٕان شاء هللا،  من هذا الشهر، قلنا هلم هللا خيليك 
اص هباذ  مج  ر ادي جتيبو ليا  ر  وز يل  ل  700.000التوجهيات د د

يل بغى  يفاش ندمعهم، ا ٓخر،  ٔو ب شلك  لوزارة  بعني  لني  يل دا الناس ا
لو، مايش نبقى ر املقاو د لو ملعهد  يد لهيم يف الزنقة، ميل د نقلب 

كون عندو ذاك دم راه يقدر  ٔنه ٕاذا  ارف راسو  كون   le)التكون 
prêt d’honneur) را ىل  ر يش مقاو بال ما خنرجو    .ٕاذا بغى يد

ن طلب كثري  را يف اخلارج، كتعرفو اك ىل  شغيل  ٔخرى، ال ة  ا
ىل اليد العام املغربية  زاف  ت وبري  ٔ تالق ول،  بري من ا دد  يف 

ل  20تقريبا يش  ر، مجعنامه يف هاذ اليش د حتاد من ) 4UPM(وز
يجيو بغاو الكفاءات املغربية  ول املتقدمة  ل املتوسط، من مجيع ا ٔ

                                                 
3 Office de Formation Professionnelle et de Promotion du Travail 
4 Union Pour la Méditerranée 
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ات،  ل االتفاق د العدد د ٓخرها راه متت املصادقة ميشيو عندمه، در وا
لس الوزاري السا يل داز مع سيد هللا ينرصو ليه يف ا ىل هذا ا بق 

د ) Portugal(مع  د احلقوق وفهيا وا ة ممتزية، فهيا وا يل يه اتفاق ا
يل غميشيو لمغاربة ا سبة  ل مة    .املسائل 

ٔشنو يه؟ عند  لطاقات، واملفارقة  ة  ارفني بالد حمتا انتوما 
ن طلب ؟ و )chômage(الش دا يف ) chômage(الشباب يف  اك

ة مايش معقول ا ىل هاذ الناس، ٕاذن يش    .دويل 
Donc) ( دا يف الصباح ٕان شاء هللا رو  يل بغينا ند ا إالدماج ا اح

ولية  ل احلرية ا سرتاتيجية الوطنية د ل  رو إالطالق د ادي ند
د  ش حنطو وا ٔشهر  ٔن خصو بضعة  ادي نطلقو التفكري  لمغاربة، 

اكمل، د  العرض م ٔوروبية، دول اخلليج، وا ٔن عند الطلب من دول 
ا املغرب ما عندو حىت يش عقدة بطبيعة احلال  ول، واح العدد من ا
ات  ل البالد، احلاج ات د لنا واحلاج ات د خصنا نلبيو احلاج
سرتاتيجية الصحية راه  ل  ٓخر د الن ا و إال سرتاتيجية، رامك شف

الف د د العدد مهنم خص عرشات ا يل وا ال، ا ٔطر يف هاذ ا ل ا
ادي جيي هاذ  ٓخر  د  د العدد وا ادي جيي من عند اليس مرياوي ووا

ل التكون املهين ا د رو اح يل تند   .اليش ا
ه  ٔهنا تو لنا ختدم، ولكن بغينا كذ  ا الكفاءات د ٕاذن بغينا اح

لعكس امل كون لسوق العاملي، ما فهيا حىت يش عيب  ح، و ف غرب م
ري التكون  ٔن امحلد  اخلزان عند موجود، خص  د احلرية  عند وا

  .كون يف املستوى
لهيا، دور الشباب ميكن لها  لكمنا  ه راه  ل التوج ٕاذن القابلية د
كون يف  ه  د التوج تلعب دور، اجلامعات ميكن لها تلعب دور، خص وا

  .تعلمئقرب وقت ممكن وحىت وزارة ال 
ٔمور  ٔمور، ومن مضن ا ل ا د العدد د ل التكون فهيا وا القضية د

ادي يفاش  ل التكون يه  ٔساسية يف القضية د شغيل .. ا ل ال وزارة د
ل الناس  بلومات وهذوك الشهادات د ادي نعطيو القمية لهذوك ا يفاش 

نية،  زاف، ولكن عندمه جتربة  يل ما قراوش   la validation des(ا
acquis de l'expérience professionnelles.( 

سمى بـ ل ما  د املرشوع د ن عند وا  CNC : le) ٕاذن اك
Centre National de Certification)  ه مع ل  2ادي خندمو ف د

ل الرتبية والتكون  ل التعلمي العايل والوزارة د الوزارات مع الوزارة د
ن و  ش اك د والتعلمي  دمو  8ا يل تي ش الناس ا ت،  ل املستو د

ا هو  ل النقط تيويل و د العدد د ) technicien(يقدرو ٕاىل مجعو وا
الرتقاء املهين، هذا ٕاصالح  سمى  رتقاء ما  دم تيويل عندو  ميل تي
ادي  اهز  رو هاذ احلكومة ٕان شاء هللا وراه شبه  ادي تد جوهري 

ه بعض املشاورات رو ف لوجود ند ل ما خنرجوه    .ق
ل الشباب، التكون املسمتر  ٔساسية د ٔمور ا التكون املسمتر من ا

يف ما تتعرفو هذي تقريبا  اطل يف املغرب  يل هو  ل العقود  3ٔو  3ا د
ادي نتلكمو فهيا مع  د الرؤية اكم و د لو وا د لو وو حىت هو و

ش خنرجوه  ٔنه مجيع الفرقاء ٕان شاء هللا  ٔنه ٕان شاء هللا   700لوجود، 
ستعملش، ال املقاوالت  800وال  رمه دميا حمطوطة ما ت ل ا مليون د

ستعملها وال يفاش بغيتوه يـ.. الصغرى ت   .. ٕاذن هاذ الشباب 
سميوه  يل ت يل ما عندمهش اخلدمة هذاك ا التعمل "وزيدمك، الناس ا

د ا"مدى احلياة ش مؤخرا وا دا شارو فهيا ، دازت يف مرا برية  لندوة 
ادي منولو  يفاش  ٓخره وإالشاكل املطروح  ل الوزارات ٕاىل  د العدد د وا

ادي منولوه؟  يفاش  لنا  ل التمنوي د منوذج د ا يف ا يف ما    التكون 
د العدد  ا بدينا بوا ة، اح طق يل يه م ٔمور ا ل ا دد د ن  ٕاذن اك

ٔمو  مكل ا ادي  ٔمور مازال  ٔمور ا ٔمور، جزء من ا مكل ا ش  ر، و
لهيا السادة  لكمو  ٔجزاء كثرية  ن  لشباب، جزء مهنا اك يل تتعلق  ا
يل  ٔن يه ا ل املقاو الصغرى،  لقضية د الوزراء يتعلق بطبيعة احلال 
اله ٕاىل  داو  اله ت خرجو  اله ت يل  تتوظف عباد هللا خصوصا هذوك ا

  .ٓخره
ليه يف كام قلت لمك  يل متت املصادقة  ر ا س ل  يف امليثاق د

يل تتلكف  ل املراسمي ا د العدد د ه وا جملس الوزاري السابق، ف
رو لها؟  ادي ند ٔش  دا  ل املقاوالت، تنقولو مقاو الصغرية  ٔشطر د
ملقاو الصغرية  لكف  ل احلكومات السابقة ت ن حىت يش عرض د ما اك

ر، ٕاىل بغينا نعاونوها يف التكون وٕاىل  دا، ٕاىل س بوها يف  بغينا نوا
ال  شغل م د املقاو بغات  ٔمور، ٕاىل وا د العدد ا بغينا نعاونوها يف وا

ٔكرث من  ام  ٔكرث من  5يد  يفاش نعاونوها؟  ل الناس  الناس،  10د
ٔكرث من  20ٔكرث من  ل الناس،  ل الناس، 30د الناس،  40ٔكرث من  د

ادي نعاونوها؟  لها؟ وفاش    ٔشنو هو رمق املعامالت د
ث  يل ما تتعطهياش البنكة، ح خصنا نعاونوها يف ذاك اليش ا

ٔقل من  يل عندها رمق معامالت  دا ا ل  10املقاوالت الصغرية  مليون د
يل بغيهنا ختدم هاذ  رمه ا الناس وٕاىل  10الناس، هاذ  4الناس، هاذ  5ا

، وهذاك هو  %70بعضيهتم تتلقى  مجعهتم مع ل اليد العام د
(chômage)  ٔو يل عند  ٔو الطلب ا يل عند  يل ) l’informel(ا ا

 ،   .هو هذاعند
)Donc (رجعو ادي  د العدد إالجراءات  ا يه .. عند وا و

ل  ٔ لرضورة من  ل املناقشة ما يش  ٔ ري من  ادي جنيهبا  مراسمي، راه 
ل املناقشةيعين املوافق ٔ ٔقل من  ىل ا ٔن مراسمي، ولكن    .ة والتصويت 

 ، يل در عي ا ج ي هو االتفاق  مكل به وقلتو ق ريا، ما بغيت  ٔ و
ل القوانني، القانون  د العدد د ه وا يل ف عي ا ج ث هاذ االتفاق  ح

ل املدون ظم حق إالرضاب والقانون د يل ت ل إالرضاب، القانون ا ة د
يل  ٔخرى خصها تدار، ا ٔمور ا ل ا د العدد د ٕالضافة لوا ل الشغل  د
شغيل يبقى  ٔنه ال ات امجلاعية، حبال  الش يف القوانني، حبال االتفاق ما دا
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ل  ٔم د ل ا د العدد د رتو وا دامني، رامك ذ بعد، الناس يعين يبقاو 
د املقاوالت، ولكن رمبا تتعاين   .وا

ٔم ت هاذي لكها  ش نقدرو نوفرو لهاذ الشباب الضام ها  ور در
ل املغرب  ت القانونية والتدبريية، امجلاعية د ري الضام املؤسساتية، من 

جتاه هذا اديني يف هاذ  بعيهنم و ا م ٔهنم راه اح   .ش يعرفو 
ل دمع  شغيل ود ل ال ٔمور يف السياسات د دد من ا ن  ٕاذن اك

ٔنفسنا من املبادرة احلرة ور ٔنه نبداو ب لشباب، وتنظن  سبة  ل ٔعامل  دة ا
ل هناية  ٔشهر املق ق لتقائية، ويف ا د  كون وا ش  الوزارات بعدا، 

ٔقل  ىل ا كونو  ادي  ال، ما  4ٔو ال  3السنة  ادرات كربى يف هذا ا م
ىل  شاي  ىل "ٔوراش"لكم شاي  لكم ىل " فرصة"، ما  شاي  لكم ما 

ن الرب  م، راه اك نا فهيا ال ٔنه رمبا استوف مك تتعرفوها و ٔ ة،  امج احلكوم
ٔو جوج،  نة  ذ شوية دالوقت، ما تيدارشاي يف س ق تيا د العمل دق وا

ىل  يل قلت لمك  ه ) la formation continue(هاذ اليش ا راه دوز ف
ل اخلدمة 6   .ٔشهر د

لمك م د ه ىل    .وشكرا 

 :س اجللسةالسيد رئ 
ىل هذا الرد الرصحي ر،    .شكرا، السيد الوز

لنظام  ٔنه طبقا  شارن، كام تعلمون  ٕاذن، السيدات والسادة املس
دود احلصة اليت  ب، ولكن يف  ات احلق يف التعق مو لفرق وا يل  ا ا

ت للك فريق   .تبق
، ٕاذن احلكومة كذ صصة  فذ احلصة ا عنا مجيعا اللك اس  كام ت

ليه، ٕاذن  ب  لتعق ٔي يشء تقوم  س لها  ب ل ش تعق ٔنه ما اكي ما دام 
فذ املناقشة ٔن اس ىل    .بذ نعترب 

ي قامت  ىل العمل اجلدي ا اتية  ة املوضو مو ٔخرى ا وشكر مرة 
يل سامهت يف هذا العمل املمتزي ٔطرا، ا ٔعضاء و سا و   .به، رئ

ات مو لهتم يف ٕاغناء  الشكر كذ مجليع الفرق وا ن سامهوا مبدا ا
ٓراهئم املمثرة   .هاذ التقرر مبالحظاهتم و

صادي واملقاو الصغرى  ق ر إالدماج  لسيد وز الشكر كذ 
بتاكر،  ر التعلمي العايل والبحث العلمي و والشغل والكفاءات ولسيد وز
ىل ر الشباب والثقافة والتواصل  لسيد وز  والشكر كذ موصول 

  .مسامههتم القمية يف هذه اجللسة
لجميع   .ٕاذن شكرا 

  .ورفعت اجللسة

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

  :امللحق

  ،شار السيد يوس مالل ة العمل  مقررمتة مدا املس مجمو

مي لسة العامة ملناقشة وتق ل لتحضري  ة امللكفة  اتية املؤق  املوضو
ة املرتبطة   ":لشباب"السياسات العموم

س احملرتم..    ،السيد الرئ
  ،السادة الوزراء احملرتمون

شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس
ٔهيل  رتبط بت ىل اخلصوص ما  اعتبارا لكون موضوع الشباب و

صادي ق عية يف احلياة  ج ٔفقي  ةوٕادماج هذه الرشحية  ذات طابع 
صادينييتقاطع فهي عيني، فٕاهنا  ا خمتلف الفرقاء السياسيني وإالق وإالج

د مقاربة مشولية وستدعي جرٔة  ا يتطلب معاجلهتا اع ق دا حق يس تعق ك
يف السياسات  ك بة دورية ومسمترة و واص وموا وابتاكرا وجمهودات م

قة  ططات والربامج وإالجراءات املن ة وإالسرتاتيجيات وا عهنا مع العموم
دة ىل  رايب  وهبذا اخلصوص  ،السياقات واحلقائق اخلاصة لك جمال 

ام  رو(ٔفرد التقرر توصيات مهنا ما هو ذي طابع  اص ) ما ومهنا ما هو 
كرو(   .)م

روم التوصيات العامة ٕاىل  :و
ىل ضوء   -  لشباب  ة  ة املو ة السياسات العموم ادة صيا ٕا

منوذج التمنوي اجلديد، وخملفات  املتغريات اجلديدة املمتث يف ات ا تو
احئة  د"وتداعيات  ة يف "19-وف ٔلف ٔهداف ا ق  ت حتق ، ورها

رية ٔ لهتا ا  ؛مر
ات   -  لقطاع صالح لشباب متنح فهيا  ة قارة  ت هندسة حكوم تث

ذ السياسات القطاعية يف اجلوانب  بة يف تنف ع واملوا لت ت  وٕاماك
لشب  ؛اباليت تعىن فهيا 

ات الرتابية   -  رسيع تزنيل اجلهوية املتقدمة، ومتكني اجلهات وامجلا
ٔفضل لتمنيهتا  هنا من ختطيط  متك رشية واملالية املناسبة  ملوارد ال
واملسامهة يف تعزز الرثوة الوطنية وتنويع مواردها وٕارساء نظام احلاكمة 

صادي  بني اجلهات؛ الرتابية لتعزز التمنية الرتابية وضامن توازن اق
راعي اخلصوصيات   -  لشباب  ة  وية مو ة  داد سياسات معوم ٕا

دة وذ  ىل  ة  ة للك  صادية والثقاف ق ة و ميغراف واملؤهالت ا
ة وطنيا ٔهداف السياسات العموم  .يف ٕاطار من التاكمل والتنامغ مع 

لمصاحل اخلار  -  ٔوسع  ات  ة تعزز مسار الالمتركز إالداري مبنح صالح ج
سهم يف اختاذ  ملوازاة مع تعزز الالمركزية س ة  ات احلكوم لقطا

 ٔ ىل مجيع ا ات احمليط  ستجيب حلاج رابيا مبا  صعدة القرارت حمليا و
ٔفقي شغال ذي طابع  عتبارها قضية وا  ؛ومبا يف ذ قضا الشباب 

رات   -  س لب  سري  جلهات لت ات التحتية الكربى  تعزز الب
ستقرار واحلد ا ة لفرص الشغل املالمئة لتعزز  لرثوة واملنت ملدرة 

ستزنف الطاقات والكفاءات،  ة اليت  لية واخلارج ا ٓفة الهجرة ا من 
عية ج  .ٕالضافة اىل تبعاهتا 
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اصة   :توصيات 
 -  ٔ لس ا ل ا ارشة تفعيل وشك هيئة م لشباب والعمل امجلعوي  ىل 

 ع حول قضا الشباب؛دستورية تعىن وترتاف
ل  -  ات الشباب وفق مرا احلسم يف حتديد احلاجز السين وتصنيف ف

ىل  ات وتطلعات لك رشحية  اج ل ابة  ست ة مبا ميكن من  س
ٔ  ،دة ة، ومع ا ة الربامج املو لتايل ضامن فعالية وجنا ذ بعني و

ة والنوع يف هذا املنحى الية واحلقوق   ؛عتبار املقاربة ا
ىل  -  اة،  لشباب والف ت وإالحصائيات املتعلقة  لبيا وضع مصفوفة 

كفل ضبط وحتيني املعطيات اخلاصة  ات مبا  مستوى مجيع القطا
ىل معطيات واقعية  ة  لتايل رمس السياسات العموم لشباب و

ىل مستوى النتاجئ ة وفعالية  ٔكرث جنا لية  ،لتكون  كام سمتكن هذه ا
بة وا ٔمر من املوا ة لكام تطلب ا مي لتصويب السياسات العموم لتق

 ؛ذ
ر يف هذا الزمخ الشبايب جلع مصدر وفرص تعزز تنافسية  -  س

صاد الوطين ق ة   ؛وانتاج
نه  -  متك لشباب القروي  اصة  يف اجلهود وٕايالء عناية  ك مواص 

بداعي اراته  ندماج وتطور قدراته و ٔهيل و ة بتوفري من فرص الت
 ؛الفضاءات الرضورية 

 -  ٓ ات سوق الشغل ا اج ظومة التكون مع  لية، مالءمة م نية واملستق
صادي  ق طلبات احمليط  اة البعد اجلهوي ملالءمهتا مع م مع مرا

عي ج  ؛و

ت  -  ماك رشية و ملوارد ال زويد املؤسسات التعلميية واجلامعية 
ة وتطور مراكز  ك لوجس بة ا مع النفيس مع املوا الوساطة وا

د  ىل  د من ظاهرة الهدر املدريس واجلامعي  ل س  والتحس
 ؛السواء

ستفادة  -  لشباب املتعلمني الراغبني يف  ه  تفعيل نظام القروض املو
 ؛مهنا ملتابعة دراسهتم العليا

ىل مستوى  -  ة  متتع مبرونة اكف لمقاو الشابة  اص  داث نظام  ٕا
شغيل  رشوط تفضيلية ال ىل قروض  رسحي وخيول لها احلصول  وال

ضات وإالعفاءات  ستفادة من التخف رو س والولوج لصناديق 
داث املقاوالت وتطورها؛ ىل تطور ٕا شجيع  ل ة   الرضي

ة  -  ال الفال والصنا اصة يف ا عية  ج شجيع املقاوالت 
لق فر  سامه بقوة يف  ي  الل احلصول التقليدية ا ص الشغل من 

ستفادة  رو س ىل قروض رشوط تفضيلية والولوج لصناديق 
ة؛ ضات وإالعفاءات الرضي  من التخف

نتقال  -  ت من  ساء الشا متكني ال ه  مع والتوج وية  رامج  تعزز 
شاء مقاوالت مرحبة ومستدامة ايت ٕاىل ٕا شغيل ا  .من ال

شاور و  -  رة ال ل مع الشباب مبختلف الوسائل، توسيع دا التفا
ىل تطلعاهتم لوقوف  ٔساسية لٕالنصات  االهتم ا شا  .وا

ليمك ورمحة هللا وراكته مك والسالم  ىل حسن ٕاصغا   .شكرا 


