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ارةالسيد  الرئاسة: شارن النعم م س جملس املس  . ، رئ
ت قة  : التوق قة  ثالث وثالثون دق ة    ،دق قة   اخلامسةابتداء من السا ق وا

ٔربعني  . مساء ا
ٔعامل:دول   ىل ا راسة والتصويت    :ا
ر 03.22ٕاطار رمق -مرشوع قانون  - س ثاق    . مبثابة م

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

لس:  س ا ارة، رئ شار السيد النعم م   املس
اقش فهيا..  رشيع، واليت س ل قل ٕاىل اجللسة املتعلقة    ن

ارشة املرجو من   قل م دم املغادرة، سن شارن  السيدات والسادة املس
رشيع.  لسة ال   ٕاىل 

شارن،    السادة املس
رشيع،  ل ارشة ٕاىل اجللسة اخلاصة  قل م ٔن سن دم املغادرة  كنطلبو 

طرق فهيا..    واليت س
شارن،    السادة املس

ٔنه خصنا نب  5واش خصمك   ٔعتقد  شارن    داو. دقايق وال..؟ السادة املس
مس هللا الرمحن الرحمي.    ٕاذن 

اقشة "مرشوع قانون س احلكومة يف م ٕاطار  - وسيحرض معنا السيد رئ
شارن من جملس   03.22رمق   ىل جملس املس ر" واحملال  س ثاق  مبثابة م

  النواب. 
دول   يف  املدرج  إالطار  القانون  مرشوع  اقشة  م يف  الرشوع  ل  وق

مس   ٔتقدم  ٔن  ٔود  ٔعامل،  ٔعضاء  ا س و لك من رئ لشكر اجلزيل  لس  ا
ى  ر املنتدب  صادية، وٕاىل السيد الوز ق جلنة املالية والتخطيط والتمنية 

ر و  الس س احلكومة امللكف  ىل    لتقائيةرئ ة  مي السياسات العموم وتق
إالطار  القانون  ملرشوع  املعمقة  راسة  ا ل  س يف  بذلوها  اليت  هودات  ا

ٔعامل هذه اجللسة.امل  دول  ل يف    س
ر املنتدب لتقدمي املرشوع.  لسيد الوز لكمة يف البداية    ٔعطي ا

امللكف   احلكومة  س  رئ ى  املنتدب  ر  الوز اجلزويل،  حمسن  السيد 
ر و  ة:   لتقائية الس مي السياسات العموم   وتق

س.    شكرا السيد الرئ
  الرحمي الرمحن  مس هللا  
ٔرشف املرسلني. والصالة   ىل    والسالم 

س احملرتم،    السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،    السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
ٔمام جملسمك املوقر لعرض مرشوع القانون إالطار رمق   ٔحرض  ٔن  رشفين 

ر.   03.22 س ثاق    مبثابة م
اقشة مرشوع هذا القانون  ٔجواء اليت مرت فهيا م ىل ا ٔشكرمك  بداية، 
ة العليا لبالد، بعيدا   إالطار، واليت متزيت روح املسؤولية واستحضار املصل

طق   س جلنة املالية عن م لشكر السيد رئ ٔخص  لبية واملعارضة، كام  ٔ ا
لك  سيريه  وحسن  صدره  سعة  ىل  صادية  ق والتمنية  والتخطيط 

لجنة.  ات اجلادة    ج
ٔيت تزنيال لرؤية صاحب اجلال  وكام تعلمون، فٕان هذا القانون إالطار ي

ذا لتوجهياته ا اسبات،  امل محمد السادس نرصه هللا وتنف دة م ة يف  لسام
رشيعية   ورة ال تاح هذه ا ٓخرها ما ورد يف خطابه السايم مبناسبة اف اكن 

اللته: " ث قال  ٔساسية  ح رافعة  ر املنتج  س ىل  راهن اليوم  وٕاننا 
ٔهنا   دة،  ات الوا ق اخنراط املغرب يف القطا صاد الوطين وحتق ق ٕالنعاش 

عية والتمنية، توفر فرص الشغل لشباب و  ج تلف الربامج    موارد متويل 
ىل مستوى   ر دفعة ملموسة  ٔن يعطي امليثاق الوطين لالس ظر  اذبية  ون

بية ٔج رات اخلاصة الوطنية وا .املغرب لالس م صاحب اجلال ى  هت   "، ا

س،    السيد الرئ
  حرضات السيدات والسادة، 

القانون   ىل   ابة مبث  18.95إالطار رمق  ٕان  ي مر  رات ا س ثاق  م
من   ٔكرث  ادة صاحب    26صدوره  بق ببالد  التمنية  بة  موا من  سنة مكن 

ديث   صاد  اق تطور  يف  وسامه  نرصه هللا،  السادس  محمد  امل  اجلال 
لك   حترتم  اليت  التحتية  ة  والب املؤه  رشية  ال الكفاءات  وبفضل  نوع،  وم

املغ ولية، جنح  ا ل املعايري  ات اجلديدة م القطا العديد من  رب يف تطور 
ا رائدا يف   ات منوذ ٔصبحت هذه القطا ث  ة السيارات والطريان، ح صنا

ة.    القارة إالفريق
رمح، فالعامل يعاين من   صادية الراهنة ال  ق ة  ٔسف الظرف ولكن مع ا

التغري  ٕاىل  ٕالضافة  اجليوسياسية،  رات  والتو ئية  الو ٔزمة  ا ات خملفات 
العوامل   فلك هذه  التضخم،  وارتفاع  إالنتاج  نقص  ب يف  س مما  ة،  املناخ
اجلال  لصاحب  الرشيدة  ادة  الق ة، حتت  طمو ات  صال ٕ ام  لق تدفعنا 

  امل محمد السادس، نرصه هللا. 
ٔن  عددة ميكن  د فرص م ها، تو نوا اليت  ت  د الت ففي مقابل لك 

ة املؤهالت   لمملكة، واليت  ستغلها املغرب، من  اجليو ٕاسرتاتيجية املهمة 
ٔخرى  ة  امليا، ومن  متوقع اجلديد لسالسل إالنتاج  برية يف ا متنحنا فرص 
لبية   ٔ ى  ه ٕاىل ٕازا الكربون  ددة والتو ىل الطاقات املت ارتفاع الطلب 

لمملكة املغربية.  دة  ٓفاقا وا ح  اريني، يف   رشاكئنا الت
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س،    السيد الرئ
  لسيدات والسادة، حرضات ا 

اص   وواحض  وتنافيس  ذاب  و شفاف  قانوين  ٕاطار  د  اع ٕان 
ا، وسميكن  ٔمام ة  ل، ليك ال نفوت الفرص املتا ٔمر مستع رات  الس
ر ملالءمهتا مع التحوالت املؤسساتية  س و يف جمال  ٕاصالح سياسة ا

العميقة ة  ولوج والتك ة  والبي عية  ج و صادية  ق ن    و الصعيد ىل 
مثر  لمغرب ومن تعزز ثقة املس مثني املؤهالت العديدة  ويل من  الوطين وا

ل.    يف املستق
شلك   ٔنظارمك،  ىل  ومن هذا املنطلق، فٕان مرشوع القانون املعروض 
يقودها صاحب   اليت  ة،  الطمو الوطنية  ات  إالصال ٔساسية يف  خطوط 

رتقاء ببالد ٕاىل اجلال امل محمد السادس، نرصه هللا،   واليت هتدف ٕاىل 
ويل.  ىل املستوى إالقلميي واجلهوي وا ول الرائدة    مصاف ا

شارية   مقاربة  اعمتد  املرشوع  هاذ  داد  ٕا فٕان  الغاية،  هذه  ق  ولتحق
احلكومة  لتقائيةو ت  مكو لك  مشرتك  معل  مثرة  شلك  فهو    ،

احلاكمة   ٕاطار  يف  صاديني،  ق لني  حكومة  والفا لها  تدعو  اليت  اجليدة، 
هنا.  ذ تعي وش، م ٔخ رئاسة السيد عزز   ،   صاحب اجلال

س،    السيد الرئ
  حرضات السيدات والسادة، 

امة   د ٔيضا  هو  صادي،  ق لٕالقالع  رافعة  ر  لالس اجلديد  امليثاق 
ق التمنية، وركز هاذ امليثاق اجلديد   عية وحتق ج و  ٔساسية لبناء ا

ىل ثالث حماور: لال ر    س
ث  رخي املغرب، ح ري مسبوقة يف  ٔنظمة دمع  ب ٔول،  ا يتعلق احملور 
ومجيع   صغرية،  ٔو  اكنت  برية  رات،  س لك  ٔنظمة  ا هذه  شمل 
اء،  الرتابية بدون است االت  ا انب، ومجيع  ٔ ٔو  مثرن، مغاربة اكنوا  املس

ٔخرض،   صف، شامل،  صادي م ل؛ منو اق ن املستق ه حنو   مستدام ومو
ٔعامل،  اخ ا ىل اختاذ التدابري الالزمة لتحسني م ٔما احملور الثاين فريكز 
اخ   م كرس  و ر  س معلية  سيط  وت مثر  املس مسار  سهيل  ل وهيدف 

ل حترر الطاقات؛  ٔ  الثقة، من 
دة والالمركزي ة،  وخبصوص احملور الثالث فمت ختصيصه لتعزز حاكمة مو

مت اختاذها لتمنية وشجيع   ة يف لك التدابري اليت س ا لتقائية والن تضمن 
لمستوى اجلهوي سلطة تقرر ف خيص  ٔول مرة سيكون  رات، و س

رات.  و لالس  دمع ا

س،    السيد الرئ
  حرضات السيدات والسادة، 

الخنراط   حيتاج  ر  س جمال  يف  و  ا سياسة  ٕاصالح  قوي  جناح 
ىل ذ صاحب اجلال امل محمد السادس، نرصه هللا،  ٔكد  لجميع، كام 
اللته:   ث قال  رشيعية، ح ورة ال تاح هذه ا يف خطابه السايم مبناسبة اف

ىل  " ٔن لك املؤسسات والقطاع اخلاص، فٕاننا نؤكد  ر هو ش س ٔن  مبا 
لهنوض  روح املسؤولية،  يل  هبذا القطاع املصريي   رضورة تعبئة امجليع والت

.لتقدم البالد ال امل م  ى  هت   "، ا
القطاع  مقدمهتم  ويف  لني،  الفا لك  مسؤولية  ر  الس هنوض  ا فعال 
لتعبئة   احلكومة  انب  ٕاىل  خرطان  س ان  ال البنيك  والقطاع  اخلاص 

اصة تصل قميهتا إالجاملية ٕاىل   رات  رمه خللق    550اس ل ا  500مليار د
الل الفرتة املمتدة بني  صب شغل    . 2026و 2022ٔلف م

س،    السيد الرئ
  حرضات السيدات والسادة، 

سامه بقوة يف  ر اجلديد س س ثاق  ٔن م رخيية،  ش حلظة  ٕاننا نع
دجمة  وم داجمة  منية  ق  لتحق الوطين  صاد  ق ٔمام  دة  وا ٓفاق  ح  ف

  ومستدامة يف املغرب. 
حل ٔمام  حنن  ري نعم،  ة  دينام لق  سي امليثاق  هاذ  ٔن  رخيية  ظة 

واليوم  ر،  س جمال  يف  هتا  ماك ذ  ٔ من  اجلهات  سمتكن  مسبوقة، 
متزي بوضع   ديدة  منوية  مر  التارخيية مع  املغربية  لحظة  ا تتصادف هاذ 
عية، هذه املر  ج و  ٔصيل املمتثل يف بناء ا ٔسس الورش املليك ا

ة تتطلب م و ىل ماكنة املغرب  امس  يد شلك  ٔ ام وإاللتقائية لت س ا 
ىل املستوى إالقلميي والقاري. دة  صادية صا رات وكقوة اق   مفض لالس

س احملرتم،    السيد الرئ
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ل   ىل تصور مستق ىل قدرتنا  رهن مرشوع هذا القانون إالطار  لقد 
ديد  وا ر، دعام جليل  ديد وحمفز لالس ل حيتاج مليثاق  د، هاذ املستق

شيدها صاحب   عية، اليت  ج و  دمة ل مثرن و املقاولني واملس من 
ٔيده.    اجلال امل محمد السادس، نرصه هللا و

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    شكرا والسالم 

س السيد    : الرئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

صادية،  ق والتمنية  والتخطيط  املالية  جلنة  ل  د التقرر  كذ  ينا 
لقراءة، تفضل.  ة  ا ا وٕالكرتونيا، ٕان اكن  ٔن التقرر وزع ورق ٔعتقد ب   و

س.  شارن، تفضل السيد الرئ اء، السيدات والسادة املس ي ر  ٔ  

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

الت.  سمل التد ٔن  ىل  ا يف ندوة الرؤساء    اتفق
  شكرا.

س السيد    : الرئ
ٔنوه  ٔن  ٔود  س احملرتم، كنت  ٔ كنت يف نفس السياق، السيد الرئ ٕاذن 
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ٕارادة  عن  قي  تعبري حق اليوم هو  معنا  احلكومة  س  رئ السيد  ٔن حضور 
ي سي خلروج هبذا املرشوع الهام، ا ىل لك  جامعية  ر إالجيايب  ٔ كون  ا

الت  سلمي لك املدا لجنة، ويمت كذ  سلمي التقارر وتقرر ا ٔنه يمت  املغاربة ب
شارن. ل السيدات والسادة املس   د

  شكرا لمك.
ىل مواد املرشوع.  قل ٕاىل التصويت    ون

ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٔهنا تعديل مجمو ش ة اليت ورد  يبا   بداية، 
  لشغل. 

لكونفدرالية، تفضلوا.  لكمة    ٔعطي ا

شارة     فاطمة زاكغ:   السيدة املس
س.    شكرا السيد الرئ

ٔسايس دمع   روم النظام ا ة هو إالضافة "ٕاىل  يبا ٔول يف ا التعديل ا
ة  لب ستجيب ملعايري حمددة، وال س ت املتعلقة  ر اليت  س مشاريع 

رشيع  ل عي ومبتطلبات العمل الالئق". و   ج
التمنية   تعزز  يف  ر  س مسامهة  ٕاىل  إالشارة  ة  يبا ا تضمني 
ة الفرصة  ٔساسية لجميع وٕا ات ا يا ح املستدامة، ملا تتطلبه من تلبية 
الل توفري معل الئق مجليع العامالت  ٔفضل من  اة  هلم لتلبية تطلعاهتم يف ح

عتبار   الرشائية والعامل،  القدرة  ىل  و عي  ج السمل  ىل  احلفاظ  ٔن 
امجلاعية  املفاوضة  د  قوا وٕارساء  عي  ج رشيع  ال رتام  ا فرض  يتطلب 

ٔطراف.    ثالثية ا

ر،    السيد الوز
رضورة   لتايل  و رشي،  ال لعنرص  مرهون  ٕاطار  قانون  ٔي  جناح 

ق ا عي وضامن العمل الالئق لتحق رشيع اج ىل  لهدف الثامن  التنصيص 
ٔهداف التمنية املستدامة.    من 

  شكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
  شكرا. 

لحكومة.  لكمة    ا

و  ر  الس امللكف  احلكومة  س  رئ ى  املنتدب  ر  الوز   لتقائية السيد 
ة:  مي السياسات العموم   وتق
س.    شكرا السيد الرئ

شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس
ة هذا   ٔجوبة يف املادة  الرصا د ا ادي يلقى وا ، 2واملادة    1التعديل 

ٔحاكم العامة، واملادة    1املادة   ل ا و يف جمال   2د اين سياسة ا ل م د
ول.  ري مق ر، ٕاذن  س   منية 

  

س:    السيد الرئ
  شكرا.

سحبون؟  ٔم  ون  ش ٔنمت م   هل 
ني به.  شب   م

ارشة.   لتصويت م   ٕاذن منر 
  واش موافقني؟  

ميقراطية لشغل:  ه الكونفدرالية ا ي اقرتح ىل التعديل ا   منر لتصويت 
  ؛ 05املوافقون= 

  ؛ 43املعارضون = 
  . 15املمتنعون =  

لتصويت:   ة كام يه  يبا   ٔعرض ا
  ؛ 65املوافقون= 

  ؛ 03املعارضون= 
  . 00املمتنعون =  

ٔوىل: ميقراطية لشغل،    املادة ا ة الكونفدرالية ا ٔهنا تعديالن من مجمو ورد ش
  . 3 ورمق 2التعديل رمق 

ل تقدمي التعديل.  ٔ لكونفدرالية من  لكمة    ا

شارة السيدة فاطة زاكغ:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

اصب شغل   داث م ٔوىل هو ٕاضافة "ٕاىل ٕا التعديل الثاين يف املادة ا
وفق   مضن قارة  الالئق  العمل  ملتطلبات  اة  مرا الالئق"،  العمل  طلبات  م

ولية  ا ات  ملواثيق واالتفاق ر، وفقا اللزتامات بالد  س ٔهداف دمع 
ٔهداف التمنية املستدامة كام سبق ق  رها.  ذات الص وكذا يف ٕاطار حتق   ذ

س:    السيد الرئ
لحكومة.  لكمة    ا

س  رئ ى  املنتدب  ر  الوز و   السيد  ر  الس امللكف    لتقائية احلكومة 
ة:  مي السياسات العموم   وتق

رتمو مدونة الشغل،   الالئق العمل   ا كن ن يف مدونة الشغل، ٕاذن اح اك
ول.  ري مق   ٕاذن 

  .شكرا

س:    السيد الرئ
  شكرا. 

ٔم حسبمت التعديل؟ ني  شب   م
لتصويت.  ني به، منشيو  شب   م

ي ق ىل التعديل ا لشغل ٕاذن املوافقون  ميقراطية  ه الكونفدرالية ا دم
  : 2ف خيص التعديل رمق 



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

4 

ٔوىل  4  ) 2022 نومفرب  29(  1444جامدى ا

  ؛ 05املوافقون= 
  ؛ 43املعارضون= 
  . 15املمتنعون =  

ٕاطار   يف  لشغل،  ميقراطية  ا لكونفدرالية  كذ  لكمة  ا ٔعطي  ٕاذن 
ٔوىل.  3التعديل رمق    يف نفس املادة ا
  .  تفضلوا

شارة السيدة فاطمة زاكغ:    املس
ٔقالمي وعامالت املادة   ين ٕاضافة "ٕاىل تقليص الفوارق بني  هناك تعديل 

ٕارادية سياسات  ٕاطار  يف  جللب    اململكة  ريم  جمالية  دا  ق  لتحق
ر.  س منية وشجيع  الية يف جمال  ق العدا ا رات"، حتق   س

س:    السيد الرئ
  .شكرا

لكمة    . ومةلحكا

و  ر  الس امللكف  احلكومة  س  رئ ى  املنتدب  ر  الوز   لتقائية السيد 
ة:  مي السياسات العموم   وتق
س.    شكرا السيد الرئ

شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس
الية، ٕاذن هذا    13يف املادة   رابية لتقليص الفوارق ا ة  د املن ن وا اك

ول.    ري مق
  شكرا.

س:    السيد الرئ
  شكرا.

ني.  شب   م
 ٕاذن التصويت: 

  ؛ 05املوافقون= 
  ؛ 43املعارضون= 
  . 15املمتنعون= 

ٔوىل كام يه من نص املرشوع:    ٔعرض املادة ا
  ؛ 65املوافقون= 

  ؛ 03املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

الكونفدرالية    : 2املادة   ة  مو ا من  ٔول  ا تعديالت،  ثالث  ٔهنا  ش ورد 
لشغل، (التعديل رمق   ميقراطية  عية،  4ا ج ة العدا  ) والثانية من مجمو

دة  تعديالت جتمعها و السطي، ويه  ا  شار  املس السيد  من  والثالث 
س منية  ادئ  ٔمن القضايئ" ٕاىل "م ريم ٕاىل ٕاضافة "ا ر من  املوضوع، 

 ." و   ن ا

ىل   لرد  لحكومة بعد ذ  لكمة  ٔن نعطي ا ىل  دة  ا دفعة وا سنقد
  مجيع التعديالت. 

لكونفدرالية، تفضلوا.   ٔ   نبد

شارة السيدة فاطمة زاكغ:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

املادة   يف  الرابع  ر  2التعديل  س منية  ادئ  "م ٕاىل  إالضافة  هو   ،
الٕ  ٔمن القضايئ"، ٕاضافة التنصيص وشجيعه"، " ٔمن القانوين وا ضافة ٕاىل ا

ٔمهية يف تعزز ٔمن القضايئ ملا  من  ة املؤسسات   ىل ا الثقة وتدعمي ملصداق
  يف ٕاطار دو القانون. 

س:    السيد الرئ
  .شكرا

عية.  ج ة العدا  مو لكمة    ٔعطي ا

حامين:  شار السيد املصطفى ا   املس
ش  لكمة  د ا ادي نقول وا ري  سمح يل  ادي  س،  هو، السيد الرئ

لس  ىل ا تة   6نوفر  س ىل  ر  ري حنيي السيد الوز ٔ بغيت  دقائق، 
ىل مضامني هاذ   فاع  لو يف ا ٔنه رفض د ة  ر مرشوع قانون إالطار، 

وا ٕاقراره  رمغ  التعديالت  السادة بعض  لك  ٔن  ة  ر و هتا،  بصواب رتافه 
نعو  اق لكهم  التعديالت  ل  د اجللسة  هاذيك  حرضو  اليل  شارن  املس
هاذ  ة  صيا جتويد  مهنا  الهدف  اكن  اليت  التعديالت  ذيك  ل  د لصوابية 

  النص. 
ٔقول  ٔنين  لس املوقر و ىل ا ىل احلكومة وال  ٔ غنوفر اجلهد ال  و 

سحب مجيع ا ة ٕاىل هذه اجللسة. ٔننا    لتعديالت املرفو
  وشكرا.

س:    السيد الرئ
شار.    شكرا  السيد املس

شار اليس السطي.   التعديل   الثالث من السيد املس

ا السطي:  شار السيد    املس
  سم هللا الرمحن الرحمي. 

لو، هذه ٕاشارة  ىل احلضور د س احلكومة  شكر السيد رئ بداية، بعدا ت
ول  ق قضية  يف  حامين  ا اليس  ل  الزم ٔخ  ا سبقين  الثانية   ٔ املس مة، 
س احلكومة يدوي مع الوزراء  لسيد رئ س  ٔو ال ه  التعديالت، وهذا توج

، شارن ٕاىل اكنت معقو لو تعديالت املس ش يبقاو يق لو  ٔنه ال يعقل  د
ا ما رجعو لنواب،  ٔ ما ف د املرشوع، ويقول  ر وجييب لنا وا ش جيينا وز

م، هذا ال يصح.    هذا ما يش 
ٔكد  ذاك   ٔ تن ر،  س، والسيد الوز رباء، فهيا  هاذ املؤسسة فهيا 
ٔحرى  ل التعديالت، فا ة د نع مبجمو حامين، مق اليش اليل قال اليس ا



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

5 

ٔوىل  4  ) 2022 نومفرب  29(  1444جامدى ا

ىل  لاكن  ٔن هاذ اليش    ٔهنا تق ىل  لنا يف يدينا، ومتناو  ذو الوقت د و
  ما يتعاودش. 

س:    السيد الرئ
  شكرا اليس السطي. 

  املوقف؟

شار السيد    ا السطي:   املس
ا  املوقف اح لنا  سبة  الرغبة    ل عند  زوال  ولكن  القضايئ،  ٔمن  ا مع 

ٔمر.    سحب هذا ا

س:    السيد الرئ
  شكرا.

ميقراطية   ا الكونفدرالية  ة  مجمو ل  د د  وا تعديل  يعين  يق  لكمة،  ا
ر لكمة لمك السيد الوز   . لشغل، ا

و  ر  الس امللكف  احلكومة  س  رئ ى  املنتدب  ر  الوز   لتقائية السيد 
ة:  مي السياسات العموم   وتق

س.  السيدشكرا    الرئ

س:    السيد الرئ
لكمة.  لكمة الكونفدرالية، اعطيهتا ا   تفضل، ال اعطهيم ا

ر   . تفضل السيد الوز

و  ر  الس امللكف  احلكومة  س  رئ ى  املنتدب  ر  الوز   لتقائية السيد 
ة:  مي السياسات العموم   وتق

  شكرا.
لكمو   ت ا  اح قة  احلق ٔمني يف  راه  املغرب  يف  القضايئ  النظام  ىل 

نتلكمو يف بالصة  القانوين، ما ميكن لناش  ٔمن  ا ىل  لكمو  ومستقل، وت
ول بطبيعة احلال.  ري مق   السلطة القضائية، ٕاذن هذا 

  شكرا.

س:    السيد الرئ
  شكرا.

لتصويت؟  ٔم منشيو  ون  ش ٔنمت م ل الكونفدرالية، هل    املوقف د
ٔو ال، ال؟ بغ    يت موقف. نعم 

ل الوقت.  تفضل ولكن   يف احلدود املعقول د
  تفضل. 

لهين الكرش:  شار السيد    املس
س،    السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،    السيد رئ
شارن،    السيدات والسادة املس

د ( ن ٕاىل تندورو يف وا ا  ) احلكومة تتجيب  cercle videري اح
لش التعديالت غية التعديالت لنا قوانني وما تتق ش  ، تقول لنا ٕاىل ما اك
ٔن جسلنا..   ارشة،    تبقى تدوزمه م

س:    السيد الرئ
  شكرا.

  واش ساحب وال..  غئ 

لهين الكرش:  شار السيد    املس
  ليين نتلكم، وا انتوما بغيتو.. 

ري نتلكم.    ليوين 

س:    السيد الرئ
  تفضل.  

ر.    امسح لنا السيد الوز
دود الوقت، تفضل اليس، تفضل. تفضل السيد  شار، ولكن يف    املس

شار     لهين الكرش:   السيد املس
ن نتلكمو، قولها لنا، منشيو اكع من هاذ، راه..  م ما قاد   واش حىت ال

س:    السيد الرئ
شار،    السيد املس

شار.  ش جساالت ثنائية السيد املس   ما اكي
ك، تفضل، ٔ  رمح  ش جساالت ثنائية هللا  غي املوقف واش  ما اكي  

لتصويت.  ش منشيو  متسكون؟  ٔو    سحبون 
  شكرا.

شار     لهين الكرش:   السيد املس
متسك.    هاذي مايش طريقة قا احسبت، وحنن 

س:    السيد الرئ
  متسكمت، شكرا.
  ٕاذن ممتسكني. 

عية   ج العدا  ة  مجمو ل  د التعديل  التعديلني،  حسب  مت  ٕاذن 
لبىن   شارة  املس والسيدة  السطي،  ا  السيد  شار  املس ل  د والتعديل 
لشغل بتعديلها و  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ت مجمو شب لوي، ب 

ىل التصويت:    ٔعرضه 
  ؛ 03املوافقون= 

  ؛ 43املعارضون= 
  . 18املمتنعون= 

لجنة ( :3املادة   ل ا ٕالجامع دا   :  )كام وردت من جملس النواب، مت 
  املوافقون: إالجامع؛ 
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  (كام وردت من جملس النواب): :4املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب): :5املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب): :6املادة  
  جامع. املوافقون: االٕ 

  (كام وردت من جملس النواب): :7املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب): :8املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب): :9املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  :10املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  :11املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  :12املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  :13املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  :14املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  :15املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  :16املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  :17املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  :18املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  ب): (كام وردت من جملس النوا :19املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  :20املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  :21املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  :22املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  :23املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  :24املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  :25املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  :26املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  :27املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  :28املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  :29املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  :30املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

لشغل.  :31املادة   ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ٔهنا تعديل من مجمو ش   ورد 
شارن د املس ٔ لكمة    من الكونفدرالية.  ا

شارة     فاطمة زاكغ:   السيدة املس
س،    السيد الرئ

املادة   يف  هاذي    31التعديل  املادة  هاذ  من  رية  ٔ ا الفقرة  ذف  هو 
يد معلية  ه بنص تنظميي، تق ستفادة م ة  يف وتعويضه بنظام لتحويل حتدد 

زيف العم  رتاز من  ضيات تنظميية لال ة حتويالت املالية مبق الصعبة من 
ح حمليا، ويف ٕاطار املسامهة يف التمنية  ٔر ر جزء من ا ح ٕاماكنية اس وف

 . عية لبالد ج صادية و   ق

س:    السيد الرئ
  شكرا. 
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لحكومة.  لكمة    ا

و  ر  الس امللكف  احلكومة  س  رئ ى  املنتدب  ر  الوز   لتقائية السيد 
ة:  مي السياسات العموم   وتق

س. شكرا ال    سيد الرئ
هاذ  لوش  ما غنق ٕاذن  الرصف،  ب  ل مك الرصف د تبعنا نظام  ا  اح

  التعديل.  
  شكرا.

س:    السيد الرئ
ون؟  ش   م

ىل التعديل:  لتصويت    ٕاذن ندوزو 
  ؛ 05املوافقون= 

  ؛ 44املعارضون= 
  . 15املمتنعون= 

اءت من جملس النواب:   31ٔعرض املادة     لتصويت كام 
  ؛ 66املوافقون= 

  ؛ 03ن= املعارضو
  . 00املمتنعون= 

  (كام وردت من جملس النواب):  :32املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  :33املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

لشغل.  :34املادة   ميقراطية  ٔهنا تعديل من الكونفدرالية ا ش   ورد 
شارن.  د املس ٔ لكمة    ا

شارة     فاطمة زاكغ:   السيدة املس
لجنة الوزارية، يف   34التعديل يف املادة  ل ا لمهام د د إالضافة  هو وا

لهيا يف هذا القانون  مع املنصوص  ٔنظمة ا مي دوري لفعالية  "هـ" "ٕاجناز تق
لق   ىل  ذة لتطبيقه" وإالضافة يه "وملدى وقعها  إالطار والنصوص املت

مثرن مبتطلبات املسؤولية  اصب الشغل والزتام املس ".م لمقاو عية    ج
ىل   رات  س ر  ٔ دراسة  مبهمة  الوزارية  لجنة  ا لكيف  هو  التربر 
لزتام مبتطلبات املسؤولية  ىل  مثرن  ٔكد من حرص املس سوق الشغل والت

 . لمقاو عية    ج

س السيد    : الرئ
شارة.   شكرا السيدة املس

لحكومة.  لكمة    ا

ى   املنتدب  ر  الوز و السيد  ر  الس امللكف  احلكومة  س    لتقائية رئ

ة:  مي السياسات العموم   وتق
س.    شكرا السيد الرئ

شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس
ق يف قانون ش جنيو هباذ التدق ليه، ما ميك لكمنا  ٕاطار، وقلنا بيل  - كنا 

ق   ة وهام اليل غيكون فهيا التدق ٕان  غنجيو ٕان شاء هللا يف النصوص التطبيق
  شاء هللا. 

ول.  ري مق   ٕاذ 
  شكرا.

س:   السيد الرئ
  شكرا.

سحبوه؟   ٔو  ني  شب   م
لتصويت:    ٕاذن نعرضه 

  ؛ 05املوافقون= 
  ؛ 45املعارضون= 
  . 16املمتنعون= 

اءت بنصها من جملس النواب:   34ٔعرض املادة     كام 
  ؛ 66املوافقون= 

  ؛ 03املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

  (كام وردت من جملس النواب):  :35ملادة  ا
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  :36املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

عية، ومت حسبه، شكرا.  37  املادة  ج ة العدا  ٔهنا تعديل من مجمو   ورد ش
لتصويت:    ٕاذن نعرضها 

  املوافقون: إالجامع. 

لتصويت:   37املادة     ٔعرضها 
  إالجامع. املوافقون: 

عية، مت حسهبا، شكرا.:  38املادة   ج ة العدا  ٔهنا تعديل من مجمو ش   ورد 

  (كام وردت من جملس النواب): : 38املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  :39املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

لشغل. :40املادة   ميقراطية  درالية ا ة الكونف ٔهنا تعديل من مجمو ش   ورد 
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شارة.  ٔخت املس لكمة ل   ٔعطي ا

شارة     فاطمة زاكغ:   السيدة املس
س.    شكرا السيد الرئ

ه    40التعديل يف املادة   مع اخلاص املو ل تفعيل نظام ا ل د ٔ هو يف ا
دا والصغرى واملتوسطة، تغيري ل من    ٕاىل املقاوالت الصغرية  ٔ شهرا   12ا

  ٔشهر.  3اليل هو سنة ٕاىل 
ل  ل تفعيل النظام د ل د ٔ ل تقليص ا ٔ هاذ التعديل هذا هو من 
دا والصغرى واملتوسطة، وهاذ اليش لكون  ملقاوالت الصغرية  مع اخلاص  ا
نعطيوها   بعدها، والزم  ن هاذ اجلاحئة ومن  ٕا كرثة  ة ترضرت  الف هاذ  ٔن 

برية يف ها هنوض هباذ  ٔمهية  شجيع وا ر ف الس ذ الربامج، وٕاىل بغينا هنضو 
سيج  شلك الغالبية فال دا واملتوسطة، واليل ك املقاوالت الصغرية والصغرية 

صادي الوطين.    ق

س السيد    : الرئ
  شكرا. 

لحكومة.  لكمة    ا

و  ر  الس امللكف  احلكومة  س  رئ ى  املنتدب  ر  الوز   لتقائية السيد 
ة:  مي السياسات العموم   وتق

س   . شكرا السيد الرئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

) هاذ  والصغرى  secteurلفعل  دا  الصغرية  املقاوالت  زاف،  م   (
الوقت،  ذو  غنا ليه  لكمنا  راه  الوقت،  ذو  خصنا  ٕاذن  واملتوسطة، 

ٔعطت الزتامات   ذيناه  شهر   12ٔشهر و  6ٔشهر و  3احلكومة   12ا وهذا ا
كون يه اليل غتوامل هاذ ة  ا رو يش  ش ند ذو الوقت  ش   شهر 
دا والصغرى واملتوسطة. ل املقاوالت الصغرية  زاف د م    القطاع، اليل 

ول.  ري مق   ٕاذن 
  شكرا.

س السيد    : الرئ
  شكرا.

  السحب؟ 
ث،  ش لتصويت. ٕاذن ال   نعرضه 

لتصويت:    نعرض التعديل 
  ؛ 05املوافقون= 
  ؛ 44املعارضون= 
  . 16املمتنعون= 

ٔصلية من جملس النواب:  40ٔعرض املادة   سخهتا ا   يف 
  ؛ 65املوافقون= 

  ؛ 03املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

  (كام وردت من جملس النواب):  :41املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

  (كام وردت من جملس النواب):  :42املادة  
  املوافقون: إالجامع. 

لتصويت:  ه  رم ٔعرض مرشوع القانون إالطار    ٕاذن 
  ؛ 66املوافقون= 

  ؛ 00املعارضون= 
  . 03املمتنعون= 

ىل مرشوع قانون شارن  مبثابة    03.22ٕاطار رمق  -ٕاذن وافق جملس املس
ر.   س   قانون 

س احلكومة.    شكرا السيد رئ
ر. شكرا السيد ا   لوز

شارن.    شكرا السيدات والسادة املس

  ورفعت اجللسة. 

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

  امللحق: 
وبة لرئاسة اجللسة.  الت املسلمة مك   املدا

I -    دل مقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية ابد  شار السيد  مدا املس
صادية:   ق

 سم هللا الرمحن الرحمي 
س احملرتم،    السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

دته جلنة  ٔ ي  ٔنظار جملسنا املوقر نص التقرر ا ىل  ٔعرض  ٔن  رشفين 
صادية مبناسبة دراسهتا   ق ٕاطار  -ملرشوع قانون  املالية والتخطيط والتمنية 

ليه جملس النواب.  03.22رمق  ر كام وافق  س ثاق    مبثابة م
املنعقدة   اهتا  اج يف  ور  املذ إالطار  قانون  مرشوع  لجنة  ا تدارست 

ٔكناو  2022نونرب    8و   2اکتور و  20بتارخي   رئاسة السيد موالي مسعود   ،
ا ر  الوز ازويل  السيد حمسن  لجنة، وحبضور  ا س  س رئ ى رئ ملنتدب 

ة.  مي السياسات العموم ر وإاللتقائية وتق الس   احلكومة امللكف 
اء وفقا لتوجهيات   ٔن هذا املرشوع  ر املنتدب  ر الوز يف البداية، ذ
ه  املو السايم  خطابه  يف  نرصه هللا  السادس  محمد  امل  اجلال  صاحب 
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ٔوىل من السنة   ورة ا تاح ا ٔوىل من الوالية لربملان، مبناسبة اف رشيعية ا ال
رشيعية احلادية عرشة لسنة  ديد  2021ال ثاق  ا فهيا ٕاىل وضع م ، واليت د

ر لالس من   ،وحمفز  ٔوىل  ا ورة  ا تاح  اف مبناسبة  امل  ال  وخطاب 
رشيعية احلادية عرشة لسنة   رشيعية الثانية من الوالية ال ، 2022السنة ال

ىل اللته  ه  ف ٔكد  ي  عتباره دفعة   وا ر،  الوطين لالس امليثاق  دور 
الوطنية  اخلاصة،  رات  لالس املغرب  اذبية  مستوى  ىل  ملموسة 

بية.  ٔج   وا
ىل وضع   ت  ك هنا ا ذ تعي ٔن احلكومة وم ر املنتدب،  ٔفاد السيد الوز و

ديد منوذج التمنوي اجلديد، فٕان قانون ،  ٕاطار  ٔنه وفقا لتطلعات ا شفاف، و
العمويم   إالطار ر  س بني  ر  لالس احلايل  التوزيع  عكس  ٕاىل  هيدف 

ر اخلاص س ر اجلديد    ،و س ثاق  ٔن م ر املنتدب  رز السيد الوز ٔ و
قارة شغل  اصب  م داث  ٕا ٕاىل  الية  ،هيدف  ا الفوارق  ه   ،تقليص  توج
ٔلوية ا ذات  ات  القطا حنو  ر  عامل  ،س اخ  م التمنية   ،حتسني 

الصادرات   ،املستدامة شجيع  وكذا  بية،  ٔج ا رات  س اذبية  تعزز 
تعويض  شجيع  ويل، فضال عن  الصعيد ا ىل  املقاوالت املغربية  د  وتوا

ٕالنتاج احمليل.    الواردات 
ٔن هذا املرشوع قانون ٔوحض  ر  ا- و س مع  ٔنظمة  ٔربعة  ٕالطار يضع 

النظام  ٔن  مربزا  اصة،  دمع  ٔنظمة  وثالثة  ٔسايس،  دمع  نظام  تتضمن 
ٔنظمة اخلاصة  ٔما ا صادي مستدام وشامل،  ٔسايس هيدف ٕاىل دمع منو اق ا
مشاريع   وكذا  واملتوسطة،  والصغرى  دا  الصغرية  املقاوالت  تدمع  ي  فه

د سرتاتيجية، وتوا ر  ويل.   س ىل الصعيد ا   املقاوالت املغربية 
َح مشرتكة،   ٔسايس يتكون من ِم ٔن النظام ا ٔوحض  ويف نفس السياق، 
اصة مشاريع   شجع  ٔن املنح املشرتكة  ة قطاعية، موحضا  رابية وم ة  م
منوذج التمنوي  ٔهداف ا ة و ة السام ىش مع التوجهيات امللك ر اليت ت س

ة الرتابية فهتدف ٕاىل تقليص الفوارق بني اجلديد والرب ٔما املن مج احلكويم، 
روم  ني  ر، يف  س لب  ث  اململكة من ح اململكة وعامالت  ٔقالمي 

لمملكة.  ٔولوية  ات ذات ا ة القطاعية لتعزز القطا   املن
ٔسايس ومن   مع ا انب نظام ا ٔنه ٕاىل  ر املنتدب  ٔضاف السيد الوز و

ٔه  ق ا ل حتق لهيا يف هذا قانون إالطار، فٕان املرشوع ٔ داف املنصوص 
لمقاوالت   3يضيف   ه  ة، نظام مو ر مفن  س مع  اصة  ٔخرى  ٔنظمة 

ديد من   ل  سمح بظهور ج ي س دا والصغرى واملتوسطة، وا الصغرية 
ٔعامل املبتكرن واجلريئني د   ،رواد ا شجع توا اص  ٔخرى نظام  ة  ومن 

ىل املقاوالت   صادي لبالد  ق ويل لتعزز إالشعاع  ىل الصعيد ا املغربية 
ة،   ة السام ا متاشيا مع الرؤية امللك اصة يف ٕافريق ويل  الصعيد الوطين وا
ٔن   ٕاسرتاتيجي، مربزا  طابع  ذات  رية  س ملشاريع  اص  نظام  ريا  ٔ و

ن، مستدال  هذه املشاريع سمتكن بالد من تعزز سيادهتا يف خمتلف ا ملياد
ٔمن الغذايئ ٔدوية، ا ة ا فاع. ،يف ذ بصنا ة ا ة، وصنا   السيادة الطاق

ر فٕان مرشوع قانون   س ٕالضافة ٕاىل دمع  ٔنه  ٔكد  ٔخرى،  من زاوية 

ٔعامل، وسهيل معلية  ا اخ  إالطار يطرح تدابري واحضة يف جمال حتسني م
سهيل ولوج املس  الل  ر وذ من  لعقار، تعزز تنافسية س مثرن 

شطة  ٔ ب هنوض  ا ددة،  املت الطاقات  استعامل  شجيع  ك،  لوجس ا قطاع 
لمتويل سهيل الولوج  سيط املساطر إالدارية    ،البحث والتطور،  رسيع ت

  . ومواص سياسة الالمتركز إالداري
متتع   لجنة  ا هذه  ٔن  رز  ٔ رات،  لالس الوطنية  لجنة  ا وخبصوص 
لجنة حتت   ث ستكون هذه ا لهيئة السابقة، ح صاصات موسعة مقارنة  خ
ات  اتفاق ىل  املوافقة  ىل  مسؤو  ويه  احلكومة،  س  رئ السيد  رئاسة 

مع ا ٔنظمة  فعالية  مي  ر وتق ملشاريع    ت الب   ، س سرتاتيجي  الطابع  يف 
القانون   هذا  ٔحاكم  تفعيل  ع  ت ر،  والنصوص  -س ذة   إالطار  املت

ٔنه  ٔي تدبري من ش ٔحاكم هذا القانون إالطار واقرتاح  ذ  لتطبيقه، رصد تنف
ر.  س   شجيع 

ر املنتدب   لص السيد الوز ر يعد رافعة  ٔ و ن امليثاق اجلديد لالس
السابق،  ر  س ثاق  الوطين مقارنة مع م صادي  ق سية لالنتعاش  رئ

ٔن هذا املرشوع يطرح ٕاطا لجميع  معتربا  ساك واحضا شامال  دا م را مو
تدابري حتفزيية  ويقرتح  و  ل سرتاتيجية  ت  ٔولو ا ر حنو  س ه  يو

  قوية. 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون    ، السيدات والسادة املس
اسبة اعترب فهيا السيدات -شلكت املناقشة العامة ملرشوع قانون ٕاطار م

ٔيت يف ٕاطار سياق ٕاصال مؤطر  ٔن هذا املرشوع ي شارون  والسادة املس
ر وٕاصالح إالدارة ودمع  ة ٕاىل تعزز إالس ة الرام ة السام لتوجهيات امللك
ٔوىل من   ورة ا تاح ا ٓخرها اخلطاب املليك السايم مبناسبة اف ، اكن  املقاو

رشيع  ر املنتج  السنة ال س شجيع  ىل  ي راهن  ية احلادية عرشة، وا
لق    550وتعبئة  رات و صب شغل يف  500مليار درمه من إالس ٔلف م

رساع احلكومة يف ٕاخراج مرشوع هذا  2026و  2022الفرتة بني   ٕ وهني  ، م
  ٕاطار. - القانون

القوي ة  إالقرتاح لقوة  شارون  املس السادة  ٔشاد   ، بذ ة وارتباطا 
نتا ر واعتباره  الس ٔليف جملس   اطبيعي  الهنوض  ت لتنوع يف اخلربة يف 

ت احلكومة يف ٕاطار احلاكمة  لعمل املشرتك لك مكو وهني  شارن، م املس
  اجليدة. 

ي يدر   ري املهيلك وا ات التعامل مع القطاع  يف ساؤل حول  كام مت ال
ادة % من الناجت احمليل إالجاميل، م30ٔكرث من   ىل ٕا دته  عوة ٕاىل مسا ع ا

صاد املنظم ق   . الهيلكة والتطور حنو إالندماج التدرجيي يف 
عتبارها   دا جمالية  ق  لسعي حنو حتق ، متت املطالبة  وفضال عن ذ

رات س ح استفادة مجيع املناطق من  ا ي مل ة   ،مطلبا  اصة العموم
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حمد مبناطق  ر  إالس ربط  ٕاىل  اجلديد  وكذا  امليثاق  مشول  ورضورة  دة، 
ات.  االت والقطا لك ا ر    لالس

ح   ضافة م ٕ ستفسار حول مدى كفاية نظام املنح مع املطالبة  كام مت 
ر ذات    ،ٔخرى س ىل مشاريع  مع اخلاص املطبق  وهني بنظام ا طابع  الم

  سرتاتيجي. 
اذب  شارون ٕاعطاء  السادة املس اقرتح  ة  هذا، وقد  السياح ة  لو ية 

  الوطنية. 
ىل  ٔنه  سيط املساطر إالدارية، ٕاذ  ىل رضورة ت لون  كام شدد املتد
االت  دة  ال، فٕان إالدارة يف  مة يف هذا ا د  الرمغ من صدور قوانني 
خراج قانون إالرضاب، وقانون  ٕ ر، كام متت املطالبة  ٔمام إالس ائقا  تبقى 

ت املهنية وكذا إ  ظومة القضاء. النقا   صالح م
مفهوم   دراج  ٕ املطالبة  متت  ٔمن  "كام  "ا انب  ٕاىل  القضايئ"  ٔمن  ا

ملنظومة   احملوري  ور  ل لنظر  اكملني،  م مفهومني  عتبارهام  القانوين"، 
ٔعامل  ا اخ  م اذبية  من  والرفع  ر،  لالس ة  ٓم ا ة  الب توفري  يف  العدا 

مثر.  ى املس سوب الثقة    وم
ٕالض  بة معلية ٕاصالح و ىل رضورة موا لون  ٔمجع املتد  ، افة ٕاىل ذ

ر اجلهوي  ي تلعبه يف إالس ور الهام ا لنظر ل ر،  املراكز اجلهوية لالس
ورها  لنظر كذ  دا والصغرية واملتوسطة، و سبة لمقاوالت الصغرية  ل

املعط  وتوفري  التواصل  وحتسني  املساطر  سيط  ت يف  اخلاصة احملوري  يات 
ات الرتابية.  بة امجلا لجهة وموا صادية  ق   ملؤهالت 

ر    ،وارتباطا مبا سبق س لملكفني مبلف  كون  جراء  ٕ متت املطالبة 
رشي، كام مت اقرتاح ٕاجراء  منية الرٔسامل ال رشية و وتعزز كفاءات املوارد ال

وال ر  إالس يف  ه  ل رشو ق لمواطن  مقاواليت  التكون كون  ىل  رتكزي 
رية  س املشاريع  ة  جنا ضامن  ربط  مت  السياق،  هذا  ويف  املتخصص، 

بتاكر والتطور.  ٔشغال البحث العلمي و هنوض ب   برضورة ا
منوذج التمنوي اجلديد،  ل مع ا وف خيص دمع التنافسية، ويف سياق التفا

ل  لون ٕاىل رضورة تقوية القدرات التنافسية  مقاوالت الوطنية يف ٔشار املتد
ء  الكهر لقطاع  ه  ف املتحمك  التحرر  رسيع  رب  العاملية،  املنافسة  ة  موا
قطاع  تعزز  وكذا  ددة،  املت الطاقات  وتطور  التلكفة  من  ض  والتخف
مع   الصناعي،  العقاري  اء  الو توفري  وشجيع  التنافسية  لرفع  ك  لوجس ا

ليات تدبري املناطق الص  مثني إالشارة ٕاىل غياب  ناعية، مما يفرض رضورة 
  املناطق الصناعية وتدبريها. 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
السادة   الت  مبدا املنتدب  ر  الوز السيد  نوه  جوابه،  معرض  يف 

لك   شارن، واليت المست خمتلف املش مثر، املس شها املس ة اليت يع اليوم

دارية.  الية واملساطر  متويل والعدا ا لك العقار وا ٔرض الواقع، مكش   ىل 
و يف جمال   ٔشار ان الهدف من هذا إالصالح، هو مالءمة سياسة ا و
ة  عية والبي ج صادية و ق ر مع التحوالت املؤسساتية و س منية 

ة الع  ولوج ويل. والتك ن الوطين وا ىل الصعيد   ميقة، 
ر يه س ثاق  ٔساسية اليت حيددها م ٔهداف ا ٔن ا ٔضاف    : و

اصب شغل قارة؛  - داث م   ٕا
رات؛  - س ذب  ٔقالمي وعامالت اململكة يف    تقليص الفوارق بني 
ر - ه إالس ل؛   توج ن املستق ٔولوية و ات ذات ا   حنو القطا
ر؛  - ٔعامل وسهيل معلية إالس اخ ا   حتسني م
  شجيع التمنية املستدامة؛  -
رات    - ل جعلها قطبا قار ودوليا لالس ٔ اذبية اململكة من  تعزز 

بية املبارشة؛  ٔج   ا
ىل الصعيد ا  - د املقاوالت املغربية    ويل؛ شجيع الصادرات وتوا
ٕالنتاج احمليل.  -   وشجيع تعويض الواردات 

ر  ٔفاد السيد الوز ر السابق،  س ثاق  ٔخرى ومقارنة مع م ة  ومن 
سياهتم،   مثرن مبختلف  ٔن امليثاق اجلديد شامل وواحض مجليع املس املنتدب 
ر ويقرتح تدابري  س ات  ىل اتفاق ورشك املستوى اجلهوي يف املصادقة 

ري مسبوقة تصل ٕاىل  حتف ه 30زيية قوية و ر إالجاميل، ويو س % من 
 . و سرتاتيجية ل ت  ٔولو ر حنو ا   س

مقاربة  تعمتد  دها  اع مت  اليت  املهنجية  ٔن  ٔكد  املشاورات،  وف خيص 
ث قامت احلكومة بعقد جلان وزارية ومشاورات واسعة  التقائية وشارية، ح

لني دة فا صاديني.  مع    اق
قانون ٔن  املنتدب  ر  الوز السيد  القانوين  -واعترب  النص  هو  إالطار 

ٔن هذا القانون ضياته و ه ومق رتم رو ة ست ٔن نصوصه التطبيق - املرجعي، و
ٔو تنظميية.  رشيعية    إالطار حييل ٕاىل ثالثة نصوص 

ٔن   ر املنتدب  ٔفاد السيد الوز ة،  احلكومة  ٔما ف خيص املراسمي التطبيق
صدارها حسب اجلدول احملدد. ٕ   ملزمة 

ور اجلهات سبة  ل ٔن امليثاق اجلديد    ،ٔما  ر املنتدب  ٔوحض السيد الوز
ىل املستوى  الس املنتخبة  ٔمهية ٕارشاك ا عتبار  ذ بعني  ٔ ي ر  لالس
مع   متاشيا  سرتاتيجي،  إالصال  الورش  هذا  تزنيل  ٕالجناح  احمليل 

ست ضيات ا جلهات.  111.14ور والقانون التنظميي رمق مق   املتعلق 
 ٔ اخ ا ٔن امليثاق اجلديد يعزتم العمل بعمق،  ٔما ف خيص م عامل، اعترب 
 ٔ اخ ا ر اكلولوج  لتحسني مقومات م س شجيع  ٔسايس ل ٔهنا رشط  عامل 

متويل سيط املساط  ،ٕاىل العقار، الولوج ٕاىل ا ددة، ت ر استعامل الطاقات املت
رشية.  إالدارية،والالمركزية  إالدارية، كون املوارد ال   و

ة لصاحب اجلال امل   ت السام ذا لتعل سبة ملغاربة العامل، وتنف ل ٔما 
بة حوايل   ليات دمع وموا مت وضع  ٔفاد انه س % 16محمد السادس نرصه هللا، 

خلارج.    من مجموع املغاربة املقميني 



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

11 

ٔوىل  4  ) 2022 نومفرب  29(  1444جامدى ا

ال د  وف خيص القطاع  ستف ٔنه  ر املنتدب  السيد الوز ٔشار   ، فال
نطاق  يف  ل  تد الغذائية،  ة  الصنا ٔن  موحضا  اص،  حتفزيات  نظام  من 

ٔن - مرشوع هذا القانون ة مربزا  ة والفال سيق مع قطاعي الصنا إالطار، بت
ٔنظمة  دا من ثالث  ستف ٔن  مني ومن املمكن  د  ارة  قطاعي العقار والت

مع.    ل
ٔن هذا امليثاق  ٔوحض  ر،  س ثاق  وخبصوص الشق املتعلق بتفعيل م
س  رئاسة السيد رئ رات  لجنة الوطنية لالس دة حول ا يضع حاكمة مو

مع ٔنظمة ا فعالية  مي  تق ر؛  س ات  اتفاق ىل  ملوافقة  متتع    ؛ احلكومة و
ت   ت الب  ع  ت ر؛  س ملشاريع  سرتاتيجي  الطابع  هذا  يف  ٔحاكم  فعيل 

ٔحاكم هذا القانون- القانون ذ  ذة لتطبيقه؛ رصد تنف - إالطار والنصوص املت
ٔي تدبري.    إالطار؛ اقرتاح 

ٔهنا  ر املنتدب  ٔكد السيد الوز ر،  ملراكز اجلهوية لالس ٔما ف يتعلق 
ٔصبحت رضورية   ات  ٔن إالصال ىل املستوى اجلهوي و ام  تلعب دورا 

ش  هنا من  لمقاوالت متك سبة  ل ىل املستوى اجلهوي و رات  س جيع 
ٔهنا متثل  اص هبا، رمغ  ٔن لها دمع  ٔشار  دا والصغرى واملتوسطة،  الصغرية 

ٔكرث من  4ٔقل من   ي توفر  ر إالجاميل، فه س اصب  80% من  % من م
ة.  لطلبيات العموم متويل والولوج  ىل ا   الشغل، وسهل احلصول 

  س احملرتم، السيد الرئ 
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
الربملانية   ات  مو وا الفرق  تقدمت  يل،  ا ا النظام  ضيات  ملق طبقا 

قانون ات التعديالت حول مرشوع  ة من مقرت   03.22إالطار رمق  -مبجمو
ددها  ر، بلغ  س ثاق  ٓيت:  تعديال، 107مبثابة م ة اك   ويه موز

ٔصا واملعارصة:  -   تعديال؛  12فريق ا
دة والتعادلية:  - لو ستقاليل    تعديال؛  16الفريق 
  تعديال؛  16الفريق احلريك:  -
ملغرب:  - لشغالني  حتاد العام    تعديال؛  16فريق 
لشغل:  - ميقراطية  ة الكونفدرالية ا   تعديال؛  16مجمو
ة العدا  - عية: مجمو   تعديال؛  24ج
ملغرب:  - لشغل    تعديالت.  7حتاد الوطين 

بتارخي   املنعقد  لجنة  ا ع  اج يف   2022نونرب    8ويف  لبت  صص  وا
ىل مرشوع قانون ٔي تعديل ف  - التعديالت والتصويت  ول  إالطار، مل يمت ق

موقف  سط  بعد  التعديالت  يق  ٔخرى، وحسب  بتعديالت  ث  ش ال مت 
  احلكومة. 

قانون  مرشوع  مواد  عرض  رمق  -وعند  ثاق    03.22إالطار  م مبثابة 
ىل التصويت  ر  دول   ،س ة الواردة يف  لجنة وفق الن ليه ا وافقت 

ىل مرشوع قانون ة التالية: -التصويت، كام وافقت  لن ه  رم   إالطار 

  ؛ 09املوافقون= 
  ؛ 00املعارضون= 
  . 01املمتنعون= 

II -   :ٔحرار  مدا فريق التجمع الوطين ل

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
البداية القمي،    ،يف  عرضه  ىل  ر  الوز السيد  ٔشكر  ٔن  ٕاال  سعين  ال 

ىل هذا امل  ي قامت به اجلنة املالية واليت صادقت  لعمل ا ن  رشوع مشيد
ل  لبية واملعارضة معا يف س ٔ ل إالجيايب  خنراط  ٕالجامع وهو ما يبني 

الوطين  إ  التجمع  فريق  يف  خفورون  الوجود،  زي  ٕاىل  املرشوع  هذا  خراج 
ٔكرث من   ذ  ي انتظره املغاربة م ٔمهية هذا املرشوع ا ب ٔحرار  سنة،    20ل

يوم   تنظمي  رب  ة  رس لبية  ٔ ا فرق  لت  تفا ىل وقد  املوضوع  درايس يف 
ي تطرق  ال امل ا ى  لغة  ٔمهية  يس اليوم  ك ر  س ٔن  اعتبار 

ة لهذا املوضوع دد من خطبه السام ٓخرها اخلطاب املليك السايم   ،يف  اكن 
رشيعية   رشيعية من الوالية ال تاح هذه السنة ال لينا مبناسبة اف ٔلقاه  ي  ا

ف  ي حث  ىل احلادية عرشة، وا القطاع اخلاص،  بتعاون مع  ه احلكومة 
تعبئة   ل  ٔ ر من  تعاقد وطين لالس الزتامات لك طرف يف   550رمجة 

ٔهنا توفري   رات اليت من ش س صب شغل   500مليار درمه من  ٔلف م
ٔفق   ٔطراف املعنية مسؤولياهتا 2026يف  اللته رضورة حتمل لك ا ، ليؤكد 

ي ي  ر ا الس الل هذه الفرتة لهنوض  صاد  ا ٕالنعاش اق ق عد حمراك حق
ليات اليت متكن من حتفزي اجلاذبية  ٔمهية تعزز لك ا اللته  ٔزمة، مربزا  من ا
ر يف  س ىل  بية  ٔج وا الوطنية  اخلاصة  املقاوالت  ل وشجيع  لرسام

 . صاد   اق
القانوني الرتسانة  استكامل  ٕاطار  يف  ٔيت  ي ي  ا املرشوع  املتعلقة هذا  ة 

رشيعية   اذبية اململكة بعد سلس من القوانني ال ر الهادفة ٕاىل تعزز  الس
رية ٔ ا العرشية  عرفهتا  الوطين    ،اليت  وامليثاق  املتقدمة  اجلهوية  غرار  ىل 

ان اجلهوية   ل داث ا ر وٕا لالمتركز إالداري وٕاصالح املراكز اجلهوية لالس
سيط ا ر وت دة لالس  23ملساطر إالدارية وإالصالح الرضييب، وبعد  املو

ىل  ري قادر  ٔصبح  ي  ر القدمي ا س ثاق  ن مفعول م سنة من رس
صادية اجلديدة.  ق ت  د لت ابة    ست

بريا ملوضوع   ما  ٔعطى اه ث  ال امل حفظه هللا اكن واحضا، ح
يل واخلار واخلاص، ٕاضافة ٕاىل ٕارش  ا ر ا ٔعامل ومن  س ال ا اك ر

ٔنه بدون   صادية،  ق ورة  دمة لوطن وحتراك ل ر  هلم إالماكنيات لالس
و  شلك العمود الفقري لبناء ا ل معض البطا اليت  ر ال ميكن  اس

عية املتوازنة اليت نطمح لها مجيعا.    ج
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س احملرتم، ا   لسيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

زة  ال   ٔ نان والتنويه بعمل ا م رب عن عظمي  ٔ ٔن  تفوتين الفرصة دون 
ي  يل واخلار لبالد وا ا ٔمن ا ق ا ية يف التصدي لٕالرهاب وحتق ٔم ا
يعمد   ث  ح الرؤية،  لتوضيح  ٔساسية  ا امات  ا د  ٔ ٕالينا  سبة  ل يعد 

ل  ٔ لجوء ٕاىل املغرب من  انب ا ٔ مثرن ا ب  العديد من املس ر س س
ات  اذبة  بفعل إالصال صة  ىل م ، وتوفره  ي ينعم به الب ستقرار ا

ت. ىل اكفة املستو   اليت تقوم هبا بالد 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

ر  س لرفع من مردودية  سعى  ي  ر ا لالس امليثاق اجلديد  ٕان 
ه اخلصوص يف   ىل و ي اخلاص  صادي، وا ق منو  املغرب وسامه يف ا

حرية   ادئ  م ىل  ر  س منية  و يف جمال  ا سياسة  ام  ق ىل  ينص 
يفام اكنت   مثرن  ة واملساواة يف معام املس املقاو واملنافسة احلرة والشفاف
املغرب  ه  ح ف ادئ احلاكمة اجليدة، ف القانوين وم ٔمن  ا ق  هتم، وحتق س

ٓفا لجنة الوطنية ملناخ  ا ىل ا ا وجب  ٔعامل،  اخ ا ق يف ٕاطار حتسني م
ا يف اقرتاح  ضطالع إالجيايب مبها هنا من  متك ٔعامل مواص تعبئة معلها،  ا
مي   القانوين وتق ٔعامل وتعزز ٕاطارها  اخ ا ذ التدابري الكف بتحسني م وتنف

م مع   سيق  ات املعنية بت ىل القطا ٔثريها  ني ت خمتلف الرشاكء من القطا
ذ  ة وجلنة توجهيية مسؤو عن تنف عتبارها قوة اقرتاح العام واخلاص، وذ 
جيب   اليت  املؤرشات  رز  ٔ ومن  دها  اع يمت  اليت  إالصالح  رامج  مي  وتق
ململكة مؤرش الرشوة  ٔعامل  اخ ا ٔهنا حتسني م لهيا واليت من ش شتغال 

م  معه  التعاطي  ي جيب  ٔساسا ا املتعلقة  الت  التد من  ة  الل مجمو ن 
ىل  ة الالزمة  صالح املساطر إالدارية ورمقنة إالجراءات ٕالضفاء الشفاف ٕ
بة  ٔخرى، وموا ة  ة وإالدارة من  التعامالت بني املواطنني واملقاوالت من 
ي تلعبه يف  ور الهام ا لنظر ل ر،  معلية ٕاصالح املراكز اجلهوية لالس
سبة لمقاوالت  ل اصة  بة واملتابعة،  الل توفري املوا ر اجلهوي من  س
سيط  ورها احملوري يف ت لنظر كذ  دا والصغرية واملتوسطة و الصغرية 
صادية  ق ملؤهالت  املساطر وحتسني التواصل وتوفري املعطيات اخلاصة 

ات الرتابية وتعزز التواصل بة امجلا ق   لجهة، مع موا معها، مبا ميكن من حتق
ىل صعيد   ٔعامل  اخ ا ر وحتسني م س هنا يف جمال تعزز  التاكمل ف ب

  اجلهات. 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

ث التعاطي  ر يعد قفزة نوعية من ح ٕان ٕاصالح املراكز اجلهوية لالس
سيط املساطر و  الل ت ر من  س ال البت  مع ملفات  ٓ عقلنهتا وتقليص 

ة حلاميل املشاريع،  مع املو بة وا ليات املوا يف الطلبات والرخص وحتسني 

ا وجب   صادي لجهات،  ق ر والتحفزي  فضال عن التزنيل اجلهوي لالس
ات  ىل مجيع   لتفويض القطا الرضورية  إالجراءات  د  اع مواص  الوزارية 

الال  ص  لرتاخ ات  يف  الصالح ا  وٕادرا ر  س مشاريع  ٕالجناز  زمة 
ر   ىل ٕارشاك املراكز اجلهوية لالس خمططات الالمتركز إالداري، مع احلرص 
الل  شارهتا  ىل املستوى الرتايب، واس ططات القطاعية  يف وضع وتزنيل ا
دات والتحفزيات املالية ذات البعد   لمسا ل وضع التصور والتخطيط  مرا

مثرن واملقاوالت. الرتايب امل مع املس ة    و
ر بني اجلهات س ت يف جمال  احئة    ،ٔما خبصوص التفاو ٔكدته  فقد 

ة  السام املندوبية  تصدرها  اليت  اجلهوية  ت  احلسا كذ  ٔكدته  و  ، ورو
نفقات  ىل مستوى  مة  ت  تفاو اللها يالحظ وجود  لتخطيط، ومن 

يعك وهذا  اجلهات،  بني  ل،  سهتالك  ا مستوى  ىل  التفاوت  س 
ٔصبحت   ا   ، كذ الشغل  فرص  توفري  مستوى  ىل  التفاوت  ويعكس 
ك العجز القامئ يف هذه اجلهات  ا لتفك ٔمرا مل رات  س ٔ توطني  مس
رات يف اجلهات  س ٔن ٕارساء خطة توطني  املهمشة، وهذا ما جيعلنا نؤكد 

صاد وٕاهناء افرت  ٔننا  الكربى الضعيفة اق رات،  اس اجلهات الكربى لالس
يف  بريا  دا  تبذل  اجلهات  بعض  يف  ة  العموم السلطات  ٔن  نالحظ 

مثرن لب املس رية يمت هترهبم ٕاىل هذه  ،استقطاب و ٔ لحظات ا لكن يف ا
ىل صعيد اجلهات   ٔم كثرية يف ذ  ا وجب    ،12اجلهات الكربى، ولنا 

ٔن تتفاوض مع ه مثرن ومتنح هلم حتفزيات وختفض يف ىل احلكومة  ؤالء املس
ٔقل تتوفر  ىل ا ل هذه اجلهات اليت  ر يف م س ل  ٔ قمية العقار من 

ٔساسية.  ات التحتية ا   ىل الب

ر احملرتم،    السيد الوز
ي مت ختصيص   ر وا السادس لالس تفعيل صندوق محمد  انتظار  يف 

شخيص   15 بعد  اء  ي  ، وا و ل العامة  املزيانية  من  مهنا  مليار درمه 
شفت   اليت  والهشاشة  صادي  ق منو  ا بطات  م واتضاح مجيع  صاد  ق

ٔزمة   د " عهنا  و كثريا لتدب "19-وف ليه ا ي تعّول  ري ، هذا الصندوق ا
سبة  ق  اصب شغل وحتق لق م ارشة يف  سامه م ي  ل لهذا القطاع، ا ٔم
الكربى،  عية  ج ٔوراش  ا ومتويل  عي  ج الرفاه  ق  بتحق كف  منو 
ادئ احلاكمة اجليدة، ٕالصالح إالشاكالت اليت يعاين مهنا   ىل م راكز  و

ٔق اليت  املردودية  ضعف  رزها  ٔ لعل  ملغرب،  ر  بنك س تقرر  هبا  ّر 
صالح النظام اجلبايئ وٕاصالح املراكز اجلهوية    ،2021املغرب لسنة   ٕ موصيا 

ر.    لالس
ري ٔ ل فريق التجمع الوطين  موحبمك    ،ويف ا سعنا دا ء ال  وقعنا وان

ٕالجياب مع هذا املرشوع.  ٔن نصوت  ٔحرار ٕاال    ل
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

III -   ٔصا واملعارصة: م   دا فريق ا
س احملرتم،    السيد الرئ
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س احلكومة احملرتم،    السيد رئ
 السيدة والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ٔصا واملعارصة يف ٕاطار التصويت   مس فريق ا لكمة  ٔتناول ا ٔن  رشفين 

ر.  22.03إالطار رمق - ىل مرشوع قانون س ثاق   مبثابة م

ر احملرتم،    السيد الوز
ٕاطار   ،بداية يف  احلكومة  ت  مكو لك  املشرتك  لعمل  ننوه  ٔن  البد 

قانون مرشوع  ٔمثرت  واليت  اجليدة،  بصدد  - احلاكمة  حنن  ي  ا إالطار 
ٔساس ٕاىل   ي هيدف  اقشته، وا و يف م ا ذ ٕاصالح يف سياسة  تنف

س  منية  منوذج التمنوي جمال  طلبات ا ل مالءمهتا مع م ٔ ر وشجيعه من 
راجلديد و  س ثاق  ي عرفه م الل جتديده   ،جتاوز امجلود ا وذ من 

ٔزيد من   القانون سنة    26بعد  ي اكن  18.95إالطار رمق  -من تطبيق  ، وا
ذ سنوات حىت يتالءم مع سياسة   ه م ادة النظر ف ٔن يمت ٕا من املفروض 

و ن الوطين   ا ىل الصعيد ب التحوالت العميقة لبالد  ال ويوا يف هذا ا
ٔكرب  لب  ىل  ملنافسة الرشسة  متزي  اصة يف ضل سياق دويل  ويل،  وا

رات.  س  دد من 
قانون ميزي  ما  لك - ٕان  مشوليته  هو  قوته  وكسبه  اجلديد  إالطار 

ٔو   رية مهنا  رات سواء الك مثرن   ،الصغريةس شمل مجيع املس اء ل ٔنه  كام 
وبدون  ململكة  اجلهات  مجيع  وليغطي  سواء  د  ىل  انب  ٔ وا املغاربة 
ظر احلكومة احلالية  ي ي ري ا اء، وهنا البد من إالشارة ٕاىل العمل الك است
رات،   س ذب  ٔقالمي اململكة يف  ف يتعلق بتقليص الفوارق بني عامالت و

ىل توزيع الساكن يف خمتلف املناطق ببالد وسامه يف  ما عكس ٕاجيا  س
ٔصبحت   ململكة واليت  ىل املدن الكربى  ٔرس وخيفف الضغط  استقرار ا

يق املدن.  د مرتفعة مقارنة مع    تعرف كثافة ساكنية 

ر احملرتم،    السيد الوز
ىل سلس من رص  ، يق ي مازال سار إالجراءات   ٕان الوضع القامئ وا

الرضوري  من  فاكن  العقاري،  اء  لو املتعلقة  التدابري  من  ريها  ة و الرضي
سك والفعالية  الل ٕاعطاء املزيد من ال وضع بعض الضوابط اجلديدة من 
ر من   س ر اخلاص يف ٕاجاميل  س دة حصة  لهذا النظام، هبدف ز

ام   ٔفق  ٔن خيلق فرص   وهو  ،2035الثلث فقط ٕاىل الثلثني يف  ٔنه  ما من ش
ات  لقطا ٔولوية  ا ويعطي  لمناطق،  العاد  التمنية  ويعزز  ديدة،  معل 

صاد احمليل ق دة يف      .الوا
مفيثاق  واخلاص،  العام  ني  القطا بني  الرشاكة  معاد  خبصوص  ٔما 
ىل  و  ا برتكزي  يتعلق  ف  النظر  ادة  ٕال فرصة  يعد  اجلديد  ر  س

ٔعامل الكربى.  ات السيادية وا   القطا
ر تبلغ حوايل   س ٔن مزيانية  مليار درمه، ويه من   240املالحظ 

ري من  ج الك ً وال ي ، فٕانه ال يو منًوا قو ىل املعدالت يف العامل، ومع ذ ٔ

  الوظائف. 
ٔكرب، ٕاذ ال ميكن   ة ٕاىل ٕارشاك القطاع اخلاص شلك  من مث، تدعو احلا

شيطه  ه القامئة ت صاد السوق بقوان ل اق ، م ٕاال ٕاذا ُوفرت ظروف مواتية 
الرحب عن  البحث  من  قدر  ٔقىص  ذه    ،ىل  ٔ ي  ا املعطى  ثاق "وهو  م

ر اجلديد   يف احلسبان مع خمتلف التدابري احملفزة  "س
ٔن   شري  ٔن  ل حتسني  وهنا البد  ٔ ٔسئ تطرح من  دة  ثاق "مثة  م

اجلديد  ر  ري   "س صادي  ق القطاع  مع  التعامل  ة  يف مقدمهتا  ويف 
ٔكرث من   ي يدّر  لتايل   30املنظم ا يف املئة من الناجت احمليل إالجاميل، فال بد 

صاد  ق ندماج التدرجيي يف  ادة الهيلكة والتطور حنو  ىل ٕا دته  من مسا
  املنظم. 

 ٔ العامة  واملؤسسات  الكربى  الرشاكت  ىل  يتعني  ىل  كام  ح  تنف ن 
صادي ق نتعاش  عتبارها مسامهة يف    .الرشاكت الناشئة 

ر احملرتم،    السيد الوز
سياسة  يف  إالرساع  لينا  حيمت  ويل  ا لسياق  صاد  اق ارتباط  ٕان 
سرتاتيجية الرمقية  صالح  ٕ ر  التحول الرمقي وربط امليثاق اجلديد لالس

ىل   عكس ال حما ٕاجيا  مثرن املزيد من ما س لمس رات وسيوفر  س
لمنو الشامل، وسيجعل بالد مركزا   ة  ق صادية؛ فهو رافعة حق ق الفرص 

ٔفريقي ىل الصعيد ا ال    .ام يف هذا ا
نا ٕاىل   ٔصا واملعارصة ندعو حكوم مع هذا املرشوع، فٕاننا يف فريق ا و

ليات اليت من   دة سمترار يف وضع ا شجيع املبادرات وسهيل ر ٔهنا  ش
ل  ٔم ذ ا ىل التنف الوة  صادي،  ق ر وتعزز املناخ  س ٔعامل ودمع  ا
رية، ورسيع مشاريع   اس ة  ك دينام لق  ىل  القادرة  تلفة  ا لٕالجراءات 

ٔرض الواقع ىل  ذها  ة تنف ، مع ضامن مراق   .إالصالح ذات الص
ري ٔ ا ي  فٕاننا جن  ،ويف  شادة مبضامني هذا املرشوع ا التنويه و دد 

املغاربة   مثرن  لمس ا  نقد وصورة  الوطين  صاد  الق عبور  جرس  نعتربه 
ثقهتم لكسب  انب  ٔ ٓ   ،وا ا ح  ف لتايل  ، ٔ فاق  و بالد ر يف  لالس م  ما

ىل   قانونونصوت  رمق  - مرشوع  ر    22.03إالطار  س ثاق  م مبثابة 
  ٕالجياب. 

VI -   :دة والتعادلية لو ستقاليل    مدا الفريق 

س،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء، 

شارن،    السيدات والسادة املس
والتعادلية   دة  لو ستقاليل  الفريق  مس  لكمة  ا ٔتناول  ان  رشفين 

ر  مبثابة 03.22إالطار رمق رمق - ملناقشة مرشوع القانون س ثاق    . م
اللمك هن احلكومة اليت استطاعت    ،بداية ر، ومن  ٔهنئمك السيد الوز

ي طال انتظاره  زي الوجود، هذا القانون إالطار ا ٕاخراج هذا املرشوع ٕاىل 
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اء بعد   ي  لقاءات، وا دة مسودات والعديد من املشاورات وا  26بعد 
ىل صدور القانون ر، وب  95.18إالطار رمق  - سنة  س ثاق   65عد  مبثابة م

ٔكرث من   ذ  ر م س ثاق  سنوات،    10صيغة سابقة ملرشوع ٕاصالح م
منوذج التمنوي اجلديد، هيدف القانون  اء وفقا لتطلعات ا إالطار ٕاىل عكس -و

ق  ر اخلاص، لتحق س ر العمويم و س ر بني  التوزيع احلايل لالس
سعى القانون ٔساسية: ٔهد  7إالطار ٕاىل بلوغ -هذا الطموح،    اف 

  اصب شغل قارة؛ داث م  ٕا
   ٔقالمي اململكة يف جمال ات و الية والرتابية بني  تقليص الفوارق ا

رات؛  س  ذب 
   ن و ٔولوية  ا ذات  شطة  ٔ ا ات  قطا حنو  ر  س ه  توج

ل؛   املستق
  ٔعامل؛ اخ ا  حتسني م
  د التمنية املستدامة؛  اع
  بية امل ٔج رات ا س  بارشة.استقطاب 

ر والنظام  ٔسايس لالس ر: نظام  س مع  ٔنظمة  كام يضم امليثاق 
ويل،   ا الصعيد  ىل  املغربية  املقاوالت  د  توا شجيع  ٕاىل  الرايم  اخلاص 

اخلاص واملتوسطة،   والنظام  والصغرى  دا  الصغرية  املقاوالت  ٕاىل  ه  املو
املقاوالت   ٕاىل  ه  املو اخلاص  واملتوسطة والنظام  والصغرى  دا  الصغرية 

سرتاتيجي.  ر ذات الطابع  س ىل مشاريع    املطبق 

س،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء، 

شارن،    السيدات والسادة املس
ساند جمهودات احلكومة وسنعمل   ستقاليل  ٔننا يف الفريق  نؤكد لمك 

ذ إالطار ٕاىل  -معا ٕالخراج هذا القانون مة م شلك لنا طفرة  ٔنه  الوجود، 
ٓن سعينات ٕاىل ا ر يف ال س   .مدونة 

النص   هذا  جتويد  ىل  مبعيتمك  سنعمل  الربملانية  ملسؤولياتنا  رتاما  وا
مرشوعية  ذية  التنف ملرشوعيته  لنضيف  ضة  مستف اقشة  م اقشته  وم

رملانية رشيعية  ن    ،سياسية  الصعيد ىل  ر  لتقد حيظى  الوطين جتع 
العريضة  اخلطوط  لني  الفا وخمتلف  لحكومة  يقدم  ٔنه  خصوصا  ويل،  وا
و  لحكومة احلالية املمتث يف ا يارات الكربى  خ ر ختدم  س مليدان 
ر   س هنا من تطويع  سامه يف متك ث س عية ويف توفري الشغل، ح ج

لهيا جممتعيا، املتوافق  ات  التو هذه  ىل   خلدمة  قادرة  احلكومة  كام جيعل 
دم العدا   ٔسايس، كام سي ٔمر  رب املنح وهو  ر  ه إالرادي لالس التوج
ق  ر اخلاص لتحق س ه  ر العمويم وتوج س الية والرتابية يف توزيع  ا
ث   رابيا وقطاعيا، ح ه  حكام ف سهتداف م كون  لتايل  هذا املطمح، و

ر   س ٔو   (STARTUP)لية يف هذا إالطار خصوصا ف يتعلق  يصبح 
الرابعة الصناعية  الثورة  ٔو  احلديثة  ات  ولوج التك ٔو  ددة  املت   ، الطاقات 

ولية.  لتنافسية ا ات املغرب ف يتعلق  امة تو   وبصفة 

س،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء، 

شارن،    السيدات والسادة املس
ه   ر املنتجيوا س يل  برية من ق ت  ٔن   ،املغرب رها لينا  ث  ح

صادية   ق ة  ينام ا ل ت ا ملناصب الشغل وم ت ا لرثوة وم ت را م نوفر اس
ددا ال  ٔن  و جند  رات اليت سامهت فهيا ا مي رسيع لالس احمللية، ويف تق

سامه يف منية حملية، ومل  ، بل   سهتان به مهنا مل حيقق  التقليص من البطا
صادية خصوصا ما يتعلق مبزيان   رو اق ت املا ىل التواز مهنا ما شلك ضغطا 
ومستدام،  تج  م ر  اس توفري  يف  اح  الن من  لنا  البد  ٕاذن  ٔداءات،  ا
ٔثري  الت دميومة  ضامن  ولكن  فقط،  املوارد  ىل  رص  تق ال  هنا  ستدامة  و

ىل الساكنة احمللية وثق ستدامة يف إالجيايب  ٔي  االت،  ريها من ا افهتا و
ٔيضا.  كولو وبعدها التمنوي والثقايف  ٔ   بعدها ا

موقعه   من  د  ستف ٔن  لمغرب  ميكن  يف  يف:  الثاين  الرهان  متثل  و
روز حتوالت دولية  سرتاتيجية يف حميطه إالقلميي؟ خصوصا مع  اكته  ورش

صادات العاملية ق ىل  لعوملة،  ٔ   ،كربى قد تؤر  اهضة  ة م ز روز  مهها 
ٔفرزت حرو جتارية سامهت يف تعميق  ٔججت بعد اخلروج من اجلاحئة،  ت
ملقابل  ول  ى خمتلف ا ٔرسه، منى  لعامل ب صادي  ق ل  الاليقني يف املستق

 ٓ لك ا ر يف ما هو وطين، فا س ية، و ة وطنية تق ز دث امليل حنو  ن يت
ة عن السيادة الوط  ز ٔمن الغذايئ، ويه  ة الوطنية وعن ا نية وعن الصنا

ىل مقوماهتا،  لوقوف  ه ٕاىل نفسها وسعى  ٓن تت ول ا لعوملة، فا مضادة 
ديدة يف حميطها إالقلميي ىل حتالفات  خصوصا لضامن نوع من    ،والبحث 

والفضاء   إالفريقي  الفضاء  يبقى  لبالد  سبة  ل و صادي،  ق ستقرار 
ٔو  اختاذ  ا املغرب  يف  لينا  حيمت  مما   ، احلا هذه  يف  املالذ  هو  وسطي  روم

ات الصناعية اليت جيب   ر، وخصوصا التو س امسة ف خيص  قرارات 
ٔصبح يعرف  ر هنا ما  ٔخص  ا، و س امليض فهيا لضامن سوق دولية قارة 

خرطني يف هذه كون م ٔن  لمغرب، ويف ميكن  العاملية  ة   ملهن  ينام ا
دفع  لينا  يفرض  مما  ٔورويب،  ا حتاد  مع  نا  الق يف  خصوصا  العاملية 
ة السيارات  مثر يف صنا س ٔن  ريد  جتاه، فهل  ر املغريب يف هذا  س
سري  ل وجود جزء  س مة، ولكن  ٔمهيهتا ولكوهنا تدر مع صعبة  نظرا 

او  ر الوطين يف هذا القطاع ال يت س لينا حتد    ،%1ز  من  مما يطرح 
 ٓ دتنا اليت حنتلها ا ىل ر افظ  ر لن س   ن يف القطاع.بريا ف خيص تعبئة 

س،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء، 

شارن،    السيدات والسادة املس
خللق  ل  تتد ٔن  و  ل ميكن  يف  التايل:  السؤال  نطرح  ٔن  البد 
الل مرشوع  ر؟ مفثال من  س الل  الية والرتابية من  ا ت  التواز
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ر العمويم سيصل ٕاىل حوايل   ٓن فاالس ي نناقشه ا  300قانون املالية ا
ال ىل التحفزي من  ر، وسنعمل  س ل صندوق مليار درمه مما ميثل ثليث 

ر ة ٕاىل تعبئة    ،محمد السادس لالس عوة امللك مليار درمه يف    550وتبقى ا
ساؤل عن    2026غضون   اء ال ه احلكويم، من هنا  لتو ٔساسيا  ا  مو

الية والرتابية والقطاعية، فٕاذا  ت ا لق التواز ر العمويم يف  س دور 
ر اخلاص يفضل املنطقة املوجودة س ر   اكن  ر، فاالس ٔاكد ة و بني طن

رات  س ٔخرى اليت تعاين نقصا يف  لوجود يف املناطق ا العمويم مطالب 
ٔثري الرٔسامل  ىل يف ت ٔخرى تت اخلاصة، وال يفوتنا هنا احلديث عن ٕاشاكلية 

ر يف املغرب س ىل  ويل لسنة    ،القار  ، 2018مالحظات تقرر البنك ا
ملغرب   ذ حوايل 2040يف  املتعلق  راهن م املغرب  ٔن  ٕاىل  ٔشار  ث  ، ح

القار   الرٔسامل  ىل  ن  يف    –عقد ر  لالس سبة  ل ٔساس  ا هو  الثابت 
ق معدل منو يف   فقط، وذ لكون املغرب    %4املغرب، هذا ما مكن من حتق

يل  ق من  ستغلها  مل  منو  ا معدل  ديدة يف  نقط  هوامش رحب  ىل  يتوفر 
ام  الرٔسامل الالماد  هودات اليت مت الق ه، رمغ ا ي وخصوصا املؤسسايت م

ات  إالصال من  ريها  و البورصة  ٔداء  وتطور  ٔعامل  ا اخ  م لتحسني  هبا 
ٔو  نقطة  املغرب من رحب  مادامت مل متكن  ة  ري اكف تبقى  اليت  عية  ج

منو، ويبقى ك ة ذنقطتني من معدل ا ينام افز لمنو ول ح سوق الشغل   ف
صادية وخللق الرثوة ٔن   ،ق م بولوج املرٔة لسوق الشغل  ه مع رضورة 

شتغال يف   %22سبة   ة لكسب هذا الرهان، ٕاذن عند  ري اكف سبة 
لمعدل السحري   ٔخرى ونصل  جتاه سرنحب نقطة  ، ويبقى التفكري  %7هذا 

لني الس  لتد ام  ٓن من الق الرٔسامل (ابقني  يف تعبئة الرٔسامل فقط مانعا حلد ا
ح سوق الشغل  –الالمادي   منو،    )وف ة يف معدل ا لتايل ضياع نقط ٕاضاف و

ا هبذا اجلانب عن   لحكومة اله ستقاليل  ٔيت دمعنا يف الفريق  من هنا ي
وتفعيل  عية  ج امحلاية  بتعممي  ة  السام ة  امللك التوجهيات  ذ  تنف طريق 

ٔسايس ر  اس هو  عي  ج ل  الالماديالس الرٔسامل  هذا  يف  مما    ، 
صادية  ق ورة  ات الهشة من املسامهة يف ا سامه ال حما يف متكني الف س

 . ق ذ   مما سيؤدي ٕاىل توفري الظروف الكف لتحق
ٓخر انب  رية   ،من  ة اس ة املغربية و جيب التفكري يف جعل الو

بية، هنا ال ننكر ٔج ل ا تلف الرسام ي تقوم به    مفض  ري ا اجلهد الك
ىل الصعيد   ٔ ماكنة ممتزية  ة املغرب مما بو سويق و خمتلف املؤسسة املعنية ب

ول   ،إالفريقي ريه مع ا ٔو  ىل املستوى العريب  ولكن مل حنقق بعد املطلوب 
ام مبجهود ٕاضايف ستوجب الق ل املتوسط، مما  صاد ذات ا   .املامث الق

ٔن   ر  واحسوا يل  س ذب  س يف  ٔن املشلك ل ر  ر السيد الوز ٔذ
صادية  ق ت  بري ومعترب يف حضور املنتد ، فهناك جمهود  ويل ٕاىل بالد ا
ة  ر وسوق الو الس صادية املعنية  ق لقاءات  ولية واملشاركة يف ا ا

مثرن ياز وجنلب مس م دن   ،املغربية  د م سبة لكن تبقى سبة إالجناز  ية، ف
ٔمر يتطلب   ر النور مرتفعة، لهذا فا ٔو اليت مل  املشاريع اليت تنطلق وتتوقف 
اجز  ٔن  دة ٕاال  ر ج ٔن اجلاذبية لالس ، فرمغ  و بة من ا مرافقة وموا

بداية  من  مثر  املس ع  لت لية  لغياب  إالجناز،  سبة  ىل  يؤر  بة  املوا دم 
فعوض   إالنتاج،  بداية  ٕاىل  ٕادارة املرشوع  من  لون  املتد بعض  كون  ٔن 

ر   س ه  ذ يصبحون عرق يف و التنف ىل  دون  املسا ومؤسسات مه 
مثر   . واملس

اخ   ىل مستوى حتسني م ا  ة، تقدم لق ب ري املطروح هو  دي الك الت
دد  سيط املساطر والرمقنة و ىل مستوى ت ٔكرث  ٔن نتقدم  لينا  ٔعامل، و ا

ال  وهنا  التقايض،  م  القضاءٔ ٕاصالح  ٔمهية  ٕاىل  إالشارة  من  خصوصا   ،بد 
ولية  ليات التحكمي ا وليني ٕاىل  مثرن ا ر لتفادي جلوء املس الس املتعلق 
اع  لينا اسرت و وسامه يف اسهتالك العم الصعبة،  رهق مزيانية ا مما 

سب رهان الرفع من  ، ٕان  مثر يف اجلهاز القضايئ لبالد ر  ثقة املس س
ىل  بدقة  لني  املتد حتديد  يف  متثل  ٔكرب  جرٔة  يتطلب  ويل  وا الوطين 

يعمل ماذا؟ الرتايب، من  كون   جيب    (?Qui fait Quoi)املستوى  ٔن 
ر؟ وما هو  ل املراكز اجلهوية لالس دود تد ٔدوار حمددة بدقة، مايه  ا
ري  ٔي طرف  ل  لتد الفرصة  رك  دم  و ر؟  لالس اجلهوية  لجنة  ا دور 
ىل  املصادقة  س  فل إالجناز،  ل  مرا من  مر  ٔية  يف  ر  الس معين 

ذ امل  ٔ مع بداية تنف ة تبد لون املرشوع هو الهدف، فاملعا تعدد املتد رشوع ف
ه لك يوم مشلكة  مثر يف بعض احلاالت يوا وتعدد املطالب واملتبطات، فاملس
ه، ٕاذن  ق مرشو مثر بصرب "سزييفي" لتحق ٔصبح معه حتيل املس من نوع، مما 
ديد ماكمن اخللل بدقة ٕالجناح هذا املرشوع  ٔمر يتطلب جرٔة سياسية لت فا

يق- القانون هذا  ريه،  و بل إالطار  مثر،  املس حامية  ثقافة  الك  ام ٕاىل  ود 
ىل  كون  ٔن  مثر، فالعمل جيب  ٔسف هناك من ميعن يف ثقافة عرق املس ل
مثرن  املس ميتلكها بعض  اليت  منطية  ا الصورة  تغيري  جب  املستوى، ف هذا 

مثر جيب تغيريها.   املتعلقة بعدم حامية املس

س،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء، 

شارن،    السيدات والسادة املس
ر،  بري ف خيص ضبط العقار جلع رافعة لالس و مبجهود  قامت ا

القانون ىل  املصادقة  متت  تاله   102.21  فقد  الصناعية،  ملناطق  يتعلق 
رمق   احلكومة  س  رئ السيد  شور  ناءات   20/02-21م ق حيدد  ي  ا

ا امل  هتم  اليت  العقارية  مثني والتخصيصات  ة  يف و وحصوصا  ل خلاص 
و  ل العام  العقار  وتصنيف  مثني  يبقى  لكن   ، و  ا واجلهة  العقار 
سامه  ا س اص به مطلبا مل ات الرتابية وتوفري بنك معلومات  واخلاص لجام

ٔال ويه توفري العقار املناسب    ال ينا  ة  ىل ٕاشاكلية مزم حما يف التغلب 
ر، ور عددة يف لالس اطق صناعية م م فهناك  الوقت واجلهد،  بذ  حب 

سبة  مثن فمل تصل  رامه ومل  لهيا ماليني ا زت ورصفت  عددة  اطق م م
ر مهنا:  %50امللء هبا ٕاىل  ٔن نذ ٔسباب ميكن    ، وذ راجع لعدة 

  ؛ الء مثن العقار يف هذه املناطق -
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ة التحتية هبا -   ؛ ضعف الب
دة مرافق رضورية هبا -   ؛ انعدام 
ات هت  - اج وفق  س  ول ططني  ا رغبات  وفق  صناعية  اطق  م  

مثرن    ؛ الزبناء/املس
ليات تدبري هذه املناطق.  - قد    كام نف

س،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء، 

شارن،    السيدات والسادة املس
ر يف املغرب الزال   س متويل، فمتويل  يطول احلديث عن مشلك ا

ا   ٔو  سيك يا  صاده كزام بري عند مقارنة املغرب بدول قريبة من اق شلك 
ست لها من   ل، فالبورصة املغربية ل مر سوق الرسام رواندا، سواء تعلق 

ا ات  املقاوالت، فلك املنتو متويل رمس  كفي  هبا ال  السيو ما  ملوجودة 
ٔو الصكوك،   ٔو شواهد إاليداع  ٔسهم  ٔمر  ا سامه يف ذ سواء تعلق 
متويل  ىل مستوى ا ىل مستوى تعبئة الرٔسامل، و ٔوىل  لبنات ا فالزلنا يف ا
ٔموالها يف السوق  ر  ٔبناك الزالت متيل ٕاىل اس البنيك نفس املالحظة، فا

سبة الفائدة، عوض   امليض يف ٕاطار مرشوع وحىت ٕاذا  املالية رمغ ضعف 
متويل. لمسامهة يف ا ارج املرشوع  ت  ارت املرشوع فٕاهنا تطالب بضام   اخ

س،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء، 

شارن،    السيدات والسادة املس
ات العامة،  ي يطرح التو ىل هذا املرشوع ا ر  هننئمك السيد الوز

ة من ا ينا مجمو ل اخلمت    ملالحظات:وق
التنظميية   - النصوص  تزنيل  رشيعية يف  ال املؤسسة  ٕارشاك  مك  متىن م

هيا يف هذه املرشوع القانون  متكني الربملان   -اليت متت إالشارة ٕا إالطار 
رشيع يف توافق مع العمل احلكويم اكمل يف ال  ؛ من حقه ا

دا، ولكن ال حيل إالشاكلية - م  ىل املنح   ؛ الرتكزي 
 ؛ اجلرٔة ف خيص احلاكمة البد من   -
هذا   - يؤت  مل  رات  س و مثرن  املس بة  وموا ع  لت ليات  بدون 

ه.  اة م  القانون النتاجئ املتو
ٔي تعديل من    ،ويف اخلتام دم جتاومك مع  ر  ليمك السيد الوز ل  س

ل يف  ل لك فا تعديالتنا اليت كنا نتغيا مهنا جتويد النص وحتديد جماالت تد
مثرن.  سلس بة املس ر ودمع موا  س

ا لمك ونعلن دمعنا لهذا املرشوع.     ورمغ ذ جندد شكر وهتنئ
مك.  ىل حسن ٕاصغا   شكرا 

V -  :مدا الفريق احلريك  
ٔعرض  ٔ رشفين   شارن  لس املس مس الفريق احلريك مب ل  ن اتد

اص من طرف  م  ه ي حظي  ة نظر حول هذا املرشوع الهام ا و
ورة  تاح ا اسبة اف صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا يف م
رشيعية احلادية عرشة،  الثانية من الوالية ال رشيعية  ٔوىل من السنة ال ا

لرمغ من   لها إالجيايب   ،ٔننا نصطف يف املعارضة و فٕاننا هن احلكومة لتفا
ر، حبيث   الس والرسيع لتفعيل مضامني اخلطاب املليك السايم املتعلق 
ادرة يه يف صاحل الوطن واملواطنني، فاملغرب اليوم وبعد  لك م رحب 

ء و  صادية العاملية والوطنية الصعبة جراء خملفات الو ق احلرب الوضعية 
عية  ج صادية و ق ىل الظروف  رت سلبا  ٔ ٔورانية اليت  الروسية ا

لشباب وتوفري املوارد   ،لمواطنني ة لتوفري فرص الشغل  ٔمس احلا يف 
الل حتفزي  ق نق نوعية من  عية والتمنوية وحتق ج متويل الربامج  املالية 

ب  ٔج رات اخلاصة الوطنية وا س اذبية  اخ و الل حتسني م ية من 
وتفعيل   العقار  وتوفري  ٔبناك  ا متويالت  الولوج  وسهيل  ٔعامل  ليات  ا

مثرن  املس شجيع  ل الكف  ت  الضام من  ريها  و والوساطة  التحكمي 
دة ات وا خنراط يف قطا   . و

اقشته   ي حنن اليوم بصدد م لرجوع اىل مضامني هذا املرشوع ا و
ات ذات  الية والقطا ربط بني سوق الشغل وتقليص الفوارق ا ي  وا
ىل  دم الرتكزي  ليه هو  ٔولوية والصادرات وإالنتاج احمليل، فٕان ما يعاب  ا

 ٔ ا اليه اليومراهنية ا ٔحوج ي ما  وجب  و    ،من الغذايئ والصحي ا
ابة ملتطلبات  ني لالست القطا ن  رات يف هذ س ٔمهية  ىل  الرتكزي 

  السوق احمللية. 

س احملرتم،    السيد الرئ
ة بني   وز م ر  س مع  ٔنظمة  ٔربعة  ىل  املرشوع  لقد ركز هذا 
ويل ونظام  ىل الصعيد ا د املقاوالت  شجيع وتوا ل ٔسايس ونظام  نظام 

املتوس ملقاوالت  مشاريع اص  ىل  يطبق  سوف  ونظام  والصغرى  طة 
ٔال  ىل  و التحفزيات  رٔس  ىل  املنح  اءت  و سرتاتيجي  الطابع  ذات 

اوز  رات. 30تت س   % من 
ٔمن القانوين والقضايئ وقوة احملامك الوطنية   ٔوال ٕاىل ا ر حيتاج  فاالس

برية، بدل   ة  ٔمور رس ت ا رة جمر ىل مسا ي وقدرهتا  ويل ا التحكمي ا
انب.  ٔ مثرن ا   يفض املس
مي املسمتر واحملاسبة   ففي نظر ٕان تفعيل   ة والتق ليات املتابعة واملراق

ريه يف  س مثرن من  لمس ح  ىل شلك م ه  ل حبامية املال العام املو كف
ري اليت خصص لها.  ٔخرى    ٔهداف 

ٔن جنعل من   س  الرئ السيد  رات يف امليثاق ب   هذأملنا  وابة لالس
ف من الهجرة حنو  الية والتخف ق العدا ا املناطق النائية والقروية لتحق

غي   ي واليت  احلكومة  ستصدرها  اليت  املراسمي  الل  من  طالع إ املدن 
ذها تنف ل  ق لهيا  من    ،الربملان  بني ٔ وذ  املتباد  الثقة  تعزز  ل 

اح هذا املرشوع  ٔ املؤسسات، كام   ىل ن انف ىل مغاربة العامل وشجيعهم 
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 ٔ ا مه  بب ر  رات س س تعزز  ٔنه  ش من  واطمئنان  ثقة  لك  م 
ثلثني من  الوصول اىل  لية يف  واملت املرشوع  ٔهداف هذا  لبلوغ  اخلاصة 

رات القطاع اخلاص وثلث القطاع العام.    اس
ٔملنا   ل معه ٔ ويف اخلتام،  فا ي س كرس هذا املرشوع ا ٕالجياب    ن 

رات إالقلميية  رزا لالس ر جلعل بالد قطبا  ٔرضية قارة وممزية لالس
ولية.    وا

ليمك.    والسالم 

IV-  :شرتايك   مدا الفريق 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
مس   ل  اقشة رشفين التد شارن يف م لس املس شرتايك مب الفريق 

ٔنظار    22.03ٕاطار رمق  -مرشوع قانون  ىل  ر املعروض  س ثاق  مبثابة م
اللها   لنؤكد من  اسبة  لتصويت، ويه م املرشوع  ٔ اليوم  نظرا مهية هذا 

سرتاتيجي صادية لبعده  ق ٔثريه املتوقع يف التمنية  . وت عية بب ج   و
التذكري   وجب  ة ٔ كام  دينام رين  ٔ ا ن  العقد الل  عرفت  بالد  ن 

صادية ومضاعفة الناجت  ق ت بالد من تقوية قدراهتا  برية، مك رية  اس
صادية الوطنية.  ق يل اخلام حبوايل ثالث مرات وتعزز اجلاذبية  ا   ا

تعزز   يف  ة  ينام ا هذه  الربط  وجتلت  وتقوية  الوطنية  التحتية  ة  الب
سيت و  لو املغرب  إ ا صات جتارية، جعلت من  شاء فضاءات صناعية وم

رية العاملية س ات  ،ق لكربى املشاريع  نتاج السيارات إ اصة يف قطا
يف  املغرب  متكن  وهبذا  والتحويلية،  الغذائية  ات  والصنا رات  الطا ة  وصنا

ة من سالسل القمية سنوات قلي من تطو اق مجمو رية وان س ر قدراته 
لمقاوالت والشباب لق القمية املضافة والفرص  ىل  ر العايل  ٔ   . ذات ا

ال امل محمد السادس   رية اليت يقودها  س وبفضل هذه الرؤية 
ىل  السيارات  ة  دة يف جمال صنا الر من  املغرب  متكن  ٔيده  و نرصه هللا 

ال،   املستوى ا هذا  يف  تنافسية  العامل  دول  ٔكرث  بني  د  والتوا القاري، 
ت ٕادماج من بني   رات مبستو ٔجزاء الطا ة  صات مرجعية لصنا وتطور م
ناء قاري  ٔمه م الل  ة الوطنية، من  س لو امليا و تعزز القدرات ا ىل  ٔ ا

ة املتوسط).  ناء طن   وٕاقلميي (م
هودات ا ىل الرمغ من لك ا ٔن و ، يالحظ  جلبارة اليت تقوم هبا بالد

د حمدود صاد الوطين يبقى  ق ىل  ر  س ٔثري  صاد ات ق ٔن  ل  ، وس
ري س هود  بري مقارنة مع ا منو ببطء  ٔساس   ،الوطين  ورجع ذ 

لضعف  لنظر  رية  س املشاريع  من  ة  مو صادي  ق ر  ٔ ا لغياب 
مل  شغيل  ارتباطها  ال ىل  قدراهتا  وحمدودية  الوطنية  صادية  ق نظومة 

صادي.  ق   وتطور املناو وعوامل التحفزي 
منوي   اء منوذج  لتعجيل ب ٔسباب املرجعية  وهذا الوضع اكن من بني ا

ة،  لتقائية بني السياسات العموم ىل حترر الطاقات وضامن  ديد قادر 
لال ديد  ثاق  م د  اع ٕاطار جبانب  اق  ان توفري رشوط  ىل  قادر  ر  س

ري وطين معيل ودامج وفعال.    اس

س،   السيد الرئ
ة لتحفزي  ق لية حق ر  س ثاق  ٔن م شرتايك نعترب  ٕاننا يف الفريق 

ٔداء دور مركزي يف التمنية   ىل  ٔن التاكمل بني القطاع اخلاص  صادية، و ق
صادية الوطنية، من  ق لحياة  رن العام واخلاص ميثل احملرك الفعيل  س

ادل بني خمتل  شلك  لق الرثوة وتوزيعها  ل  متعية، ومعىن  ٔ ات ا ف الف
ٔصبح  ي  يه العام واخلاص يقع يف صلب التصور ا ر بو س ٔن  ذ 
اء   ٔوف ٔنصاره ا ي كنا دامئا من  حمط ٕاجامع خمتلف الفرقاء السياسيني، وا
و  ، وهو تصور ا واص شرتايك لقوات الشعبية طي عقود م حتاد  يف 

عية   . ج
لنا   سبق  رضورة  لقد  ىل  مرة  ما  ٔكد  ٔن  لربملان  اشرتايك  كفريق 

  ، و منط من ا ٔصيل ملركزات هذا ا ستورية يف الت ضيات ا لمق اكم  ح
ٔن   ، صادي يف بالد ق لتحول  ٔننا اليوم مطالبون، وحنن نؤسس  مبعىن 
ٔن يؤطر  غي  ي ي ستوري ا ىض ا ملق ٔن نلزتم  ستور و ستلهم روح ا

الفصل  الف  من  والرابعة  الثالثة  الفقرتني  اصة  صادي، و ق ي   35عل  وا
صادي و ق ن  البعد املنطلق  يؤكد وجيمع بني  ٔنه  نعتقد  ي  عي وا ج

ويه ر،  س مليثاق  واجلوهرية  الكربى  املبادئ  يؤطر  ٔن  غي  ي ي    : ا
املبا هذه  من   ٔ د م لك  وميت   ، والعدا واملسؤولية،  ن  احلرية،  بعد دئ 

ة والتنافس احلر  ٔ احلرية ببعديه حرية املبادرة واملقاو من  ٔساسيني: مفبد
ة  من  متعية  ا املسؤولية  ببعديه،  املسؤولية   ٔ د وم نية،  ة  من 
عية   ج ٔ العدا ببعديه، العدا  د نية، وم ة  ة من  البي واملسؤولية 

ة  الية من  ة والعدا ا   نية.من 

س،    السيد الرئ
ستدعي  اص به  ثاق  ملغرب، ووضع م ر  س ظومة  ٕان ٕاصالح م
ٔعامل، رؤية   اخ ا اكم يف جمال حتسني م لرضورة وضع رؤية اسرتاتيجية م
اكم   ديثة وم ظومة قانونية  د م ر، واع اسبة لالس ة م ا توفري ب قوا

دجمة، جتعل من املقاو رافعة ٔ  عيةوم ج صادية و ق لتمنية   ساسية 
ىل   وٕاصالح مراكزه ام بدورها  لق ات الالزمة  هنا من الصالح اجلهوية، ومتك

ور املنوط هبا ٔداهئا ل ل اليت حتول دون  لعراق د  ه، ووضع    . ٔمكل و
سيط  ك  ىل رضورة ت اسبة  ٔكرث من م ال امل حفظه هللا يف  ٔحل  ام 

ا  مساطر   لمقاوالت، وسهيل ولو ة  بة املو رامج املوا ر، وحتيني  س
رشية ٔهيل مواردها ال وت كون  هتا، و ٕانتاج لبلوغ هذا    ،لمتويل، والرفع من 

ٔي  عاد  اس من  والواقعية  التدرج  ضيه  يق ما  هتاج  ا ىل  ومعال  الهدف، 
ة، فٕاننا نعت ا ة والن ٔو ٕاصالح خيلو من املصداق ٔن إالطار اقرتاح  ٔن من ش رب 

اليا   سب نظرا ملا لٕالدارة الرتابية  ٔ ال الرتايب وإالداري ا ٔن يوفر ا اجلهوي 
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ٔخرى  ة  من  ر، و  س جراءات  ٕ املتعلقة  لك  املش من وسائل حلل 
عتبارها من املفاتيح املهمة إ و  ر  س شجيع  ٔمهية ودورها يف  ا ب دراك م

اخ  ، فٕان يف جمال حتسني م ر وشجيع املبادرة احلرة وحامية املقاو س
عاب  واس املسار،  هذا  بة  موا يف  ٔساس  ا بدوره  ام  لق مدعو  القضاء 

صادي الوطين  ق صادية العاملية، واملناخ  ق ة  ت الظرف   . حتد
احلديثة   القانونية  النصوص  من  ة  مجمو ٕاقرار  املنطلق، جيب  هذا  ومن 

الهادف ر، واملهيلكة،  س وشجيع  ٔعامل،  وا املال  ظومة  م تطور  ٕاىل  ة 
لتمنية  صادية، ودمع املقاوالت الوطنية، وجعلها رافعة  ق ورة  شيط ا وت
ىل  ر هنا، بعض النصوص الهامة، اليت جيب العمل  صادية، وخنص  ق

املت  القانون  وكذا  الرشاكت،  وقوانني  ارة،  الت مدونة  كتعديل  هثا،  علق حتد
ٔدوار   ا من  القايض  خترج  مقاربة  كرس  عن  فضال   ، املنقو ت  لضام
ٔمن   ق  عية، وتضمن حتق صادية واج ٔبعاد اق ٔخرى ذات  ة ٕاىل  سيك ال
رب ٕاقرار التوازن املوضوعي بني حقوق  لها،  عي دا ج املقاو والسمل 

ب العمل.  ٔر ٔجراء و   ا

س،    السيد الرئ
مسؤولي  طلق  م ة  ومن  امللك لتوجهيات  وتفعيال  مواطنة  مكعارضة  ا 

ثاق تنافيس   د م اعية ٕاىل اع تاح الربملان، ا ة املتضمنة يف خطاب اف السام
ٔرسع وقت،   ر يف  لنظرديد لالس اىل ما يعرفه العامل من انتاكسات   و

ٔصبحنا   ث  ح املسبوقة،  ري  العاملية  صادية  ق ٔزمة  ا ة  ن صادية  اق
هتامط ود امجليع، هبدف جتاوز حتد ، وتضافر    . البون بتعبئة وطنية شام

إالطار رات   ،ويف هذا  س و يف جمال حتفزي  لسياسة ا وتفعيال 
ىل  ٕالجياب  سنصوت  شارن  املس لس  مب شرتايك  الفريق  يف  فٕاننا 

ر 22.03ٕاطار رمق -مضامني مرشوع قانون  س ثاق    . مبثابة م
ليمك ورمحة هللا وراكته.   والسالم 

IVI -    مس  مدا ل  ة خور ي ف السيدة  شارة  العام  املس حتاد  فريق 
ملغرب:    لشغالني 

س،    السيد الرئ
  السادة الوزراء، 

شارون  شارات،   ، السادة املس   السيدات املس
سرتاتيجي يتطلب   ،ٕان فهام معيقا ملناقشة هذا املرشوع الهام بل و

ي رشيعي العام، ا متزي   وجو استحضار السياق ال ي  ٔيت يف ٕاطاره وا ي
واليت   واحلامسة،  املهيلكة  رشيعية  ال النصوص  من  العديد  وٕاقرار  ا  ٕ
امللف  اكن  فٕاذا  عية،  ج و صادية  ق اجلوانب  من  العديد  شمل 

ا و رشيعيا مف عي ورشا  صادي ال يقل حرية   ،ج ق فٕان اجلانب 
ث   ة ح ة السام عي، ومرد لك ذ ٕاىل إالرادة امللك ج عن اجلانب 

ة ٕاىل العمل والعطاء   ءما فىت  ال امل حفظه هللا اكفة السلطات العموم

دمة املواطنني واملواطنات.    لغاية ريق جممتعنا و
شها اليوم ال لحظة اليت نع ٔمهية هذه ا ٔننا بصدد قانون    ٕان  ىل  رص  تق

سهيا القوانني إالطار، بل  ك ستورية والقانونية اليت  لك امحلو ا ٕاطار 
ٔيت يف ٕاطاره  ي ي ويل العام ا ٔيضا يف السياق الوطين وا مكن  ٔمهيهتا  ٕان 
ىل  ولية  ا اطر  ا ايم  وب لية  دا هيلكية  شاكليات  ٕ واملوسوم 

ت الوطنية، ٕاننا   صاد ىل ق ملغرب  لشغالني  حتاد العام  يف فريق 
ة  ر اليت وضعهتا بالد بتوجهيات ملك ٔن املنظومة اجلديدة لالس ة ب ا ق
صاد املغريب  ق لق قاطرة قوية لتحوالت هيلكية يف  ىل  ة قادرة    .سام

ٔهداف واملقاصد ال ميكن   ٔن بلوغ لك ت ا ىل  يد  ٔ ٔننا جندد الت ري 
ٔو اخلاص. ٔن يمت ٕاال هنوض بوضعية الشغي سواء يف القطاع العام  رب ا  

بل  استحضار  دون  الهيلكي  املرشوع  هذا  عن  احلديث  بوسعنا  س  ل
قها، واليت وردت يف  روم حتق ٔساسية السبع اليت  ٔهداف ا وإالشادة 
لهيا   ٔهداف ومقاصد يتوقف  ٔهنا  ر، وذ  لسيد الوز العرض التقدميي 

من ا ت ٕاجناح  ٔول  و ه،  بلو ٕاىل  مجيعا  نصبو  ي  ا اجلديد  التمنوي  وذج 
ٔرقام  ٔن البطا اليوم وا اصب شغل قارة، ومعلوم  داث م ٔهداف هو ٕا ا
ٔكرب  شلك  تعلن عهنا  لتخطيط  ة  السام املندوبية  ئت  ف ما  اليت  يفة  ا

القانون  هذا  فٕان  ذ  ىل  الوة  ، و بالد عي يف  ج لسمل  - هتديد 
ٔقالمي وعامالت إالط ين  املسامهة يف تقليص الفوارق بني  هدف  ار يضع 

السادة  مجيعا  ليمك  اف  س  ول رات،  س ذب  يف  اململكة 
ال ٔن  تاح الربملان   والسيدات،  امل حفظه هللا يف خطابه السايم يف اف

ٔكتور سنة   منوذج التمنوي 2017يف  ا اللته ٕاىل وضع  ه  ا ف ي د ، ا
منوذج التمنويا ٔهداف هذا ا د  ٔ ٔن  كون   جلديد، اعترب  ٔن  اجلديد يتعني 

الية،  فٕان هذا املرشوع يندرج يف صلب   ت ا يه حمارصة التفاو
منوذج التمنوي اجلديد س   ت الوطنية الكربى ذات الص بتزنيل ا الرها

ٔوراش التحولية لٕالقالع والواردة يف التقرر ا لجنة. ما يتعلق    لعام 
الية يفرض نفسه   عية وا ج ٔن مطلب العدا  ولن نبالغ ٕاذا ما قلنا ب

ولية الراهنة   ،لينا اليوم ت واليت معقت التحوالت ا س مع شدة التفاو
ات  ار ف راجع القدرة الرشائية، واند مهنا، يف ظل ارتفاع معدل التضخم و

برية ٕاىل الطبقة الهشة.    جممتعية 
ىل مستوى خريطة   مثة رخيي  زال من ظمل  انت وال ٔقالمي  ات و

ٔمل لساكهنا  ا ٔن نعيد  ٔوان  ٓن ا ة واخلاصة،  رات العموم س توزيع 
دة  وا ة  رس التمنية  درب  يف  السري  من  املغرب  متكن  ولساكنهيا حىت 

رسعتني.  س    ول
لهدف الثال سعنا ٕاال التنويه  ث لهذا املرشوع  ويف السياق ذاته فٕانه ال 

ل،  ن املستق ٔولوية و ات ذات ا ر حنو القطا س ه  واملمتثل يف توج
وية اليت سوف يعرفها سوق  ب التحوالت الب ٔن ال نوا س مبقدور  فل
 ، ىل بالد ر  ٔ ىل الصعيد العاملي، واليت ال شك سيكون لها ت الشغل 

لق ا  ٔن ال نعمد ٕاىل  س مبقدور  ٔنه ل متكن كام  ليات والوسائل اليت س
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ٔن  ٔولوية، خصوصا  ات ذات ا مثرن ٕاىل القطا ه املس بواسطهتا من توج
داث حتوالت  ت العمل الوطين الراهن ٕا ٔولو ىل رٔس  بالد وضعت 
ب   توا ٔن  جيب  اليت  ات  والقطا االت  ا بعض  يف  جوهرية  عية  اج

ر.    س
ٔعامل   اخ ا تعني ٔما ما يتعلق بتحسني م ر، ف س وسهيل معلية 

ام به يف هذا  بريا يتعني الق ٔن معال  ىل  يد ولك الوضوح الالزم  ٔ هنا الت
ال املساطر   ،ا سيط  وت العامة،  احلياة  ختليق  مستوى  ىل  خصوصا 

د   ىل الرمغ من صدور قوانني  ٔنه  ال   مةإالدارية، وذ  يف هذا ا
سيط إالجراءات   ل قانون ت ة، م ثاق املرافق العموم واملساطر إالدارية وم

ر.  س ٔمام  ائق  االت جندها  دة  ٔن إالدارة يف    ٕاال 
بالد   ب  رت فٕان حتسني  ذ  ٕالضافة ٕاىل لك  ٕادراك  يف  و مؤرش 

ٔيضا  يعد  الفساد  ٔشاكل  اكفة  وماكحفة  ليق  الت يف  امليض  رب  الرشوة، 
ل ال غىن عنه ٔيضا مد ل ال غىن عنه  اح يف تزنيل هذا القانون  مد لن

لزناهة  نا ٕاال التنويه بتفعيل الهيئة الوطنية  الهام، ويف هذا إالطار، ال ميك
الصفقات  مراجعة  حنو  احلكومة  ه  وتو وماكحفهتا  الرشوة  من  والوقاية 

قانون جملس ٕاىل مراجعة  ٕالضافة  ة، هذا  املنافسة وقانون حرية   العموم
ٔسعار واملنافسة.    ا

س،   السيد    الرئ
اء به هذا املرشوع هو املرشوع   ي  ري ا ٕانه ملن معامل التحول الك

ىل اخلارج   دها  العديد يف  هو ما يتعلق بضامن السيادة لبالد وتقليص اع
ة اليت سبق جلاللته  االت احليوية يف ٕاطار الرؤية امللك ات وا من القطا

االت يف ىل هذه ا اعية ٕاىل الرتكزي  املي وٕاقلميي التعبري عهنا وا  سياق 
داث.  ٔ ة ا   مطبوع بعودة قضا السيادة ٕاىل وا

ي  ٔهن ٔن  ل  ٔؤكد ق س  ض، ولكن دعوين السيد الرئ هذا غيض من ف
هذا   تضمهنا  اليت  الكربى  ٔهداف  ا د  ٔ ٔن  ىل  املركزة  املدا  هذه 

واملمتث العمويم   املرشوع  ا  بني  ر  لالس احلايل  التوزيع  عكس  يف 
س ودفع و متويل،  ا ٕاشاكليات  ل  ىل  وجو  يتوقف  اخلاص،  ر 

ت الرحب  د الرون فقط ٕاىل حسا خنراط املرشوع و القطاع البنيك ٕاىل 
ٔمسى هو الوطن وازدهاره.  ٔن الهدف ا   واخلسارة، 

س،    السيد الرئ
صادية   ق ٔن الوطنية  ملغرب  لشغالني  حتاد العام  نعترب يف فريق 

احلاض  النقد يه  ٕاعامل  تتطلب  ٔهنا  ري  املبادرات،  لك هذه  الطبيعي  ن 
هذه  ٔن لك  ذ  رية،  س العملية  لني يف  الفا ن مجيع  من  ايت  ا
ٔكرب  و تتطلب اخنراطا  ذها ا رشيعات واملبادرات اليت تت القوانني وال
وبدون  الكربى،  الوطنية  ت  الرها اخلاص يف لك هذه  القطاع  ن  من 

ة يف واد. ذ  هودات صي   خنراط ستظل لك هذه ا
ال ىل لك  حتاد   ،و مس فريق  اولنا يف هذه املدا املركزة  لقد 

اليت  الهيلكية  وإالشاكليات  الواقع  كرار  نعيد  ٔال  ملغرب  لشغالني  العام 
امجليع،  ى  معلومة  تت  واليت   ، اخلار كام  يل  ا ا ر  س ه  توا

نا ن  ادراتولك ٔن الوقت وقت معل، وٕاجنازات، وم   . عترب 
هنوض   يق الرشاكء ا ٔن تضع احلكومة و ىل العمل، مع وجوب  حفي 

هتا.  ٔولو شغاالهتا و   بوضعية الشغي والطبقة العام يف مقدمة ا

IIVI -   :حتاد العام ملقاوالت املغرب   مدا فريق 

  سم هللا الرمحن الرحمي 
ٔرشف املرسلني. والصالة   ىل    والسالم 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
حتاد العام ملقاوالت املغرب يف هذه   مس فريق  ل  ٔتد ٔن  يطيب يل 

ىل مرشوع القانون لمناقشة والتصويت  صصة  رشيعية ا إالطار  -اجللسة ال
ر.  03.22رمق  ثاق لالس   مبثابة م

ٔشغال جلنة   ٔجواء إالجيابية اليت طبعت  ٔشيد  ٔن  ٔود يف البداية،  و
هذا   دراسة  ل  مرا خمتلف  الل  صادية  ق والتمنية  والتخطيط  املالية 

إالطار وقمية   ،القانون  ٔمهية  ستحضار  موسومة  اكنت  اليت  ٔجواء  ا ويه 
القانون املسؤولية،  -مرشوع  روح  مضامني إالطار،  مع  إالجيايب  والتعاطي 

ه.   النص، والرغبة يف إالرساع يف ٕاخرا

س،    السيد الرئ
بري،  عتباره َوْرٌش ٕاصال  لغة  ٔمهية  َظى ب ٕان هذا القانون إالطار َحيْ

َاتوٕاطار مرجعي ُحيَّدد   و يف جمال   التَو ٔساسية ل ات ا العامة وإالصال
ر.    س

ٔيت يف سي ٔنه ي ة  كام  ة الرام ة السام لتوجهيات امللك اق ٕاصال ُمَؤطر 
، اكن   ر، ٕاصالح إالدارة ودمع املقاو س اخلطاب املليك   ِٓخُرَهإاىل تعزز 

رشيعية الثانية من الوالية   ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا السايم مبناسبة اف
ة َعْرشَ احلَاِديَة  رشيعية  شج ،  ال ىل  َراَهَن  ي  املُْنتِْج،  وا ر  س يع 

ٔهداف اكنت واحضة ويه تعبئة   لق    550وا رات، و س مليار درمه من 
صب شغل يف الفرتة بني  500   . 2026و  2022ٔلف م
َْشِجيع و امعة خلطة  ة ا ة من القوانني إالصالح ٔيضا ُمَعززاً مبجمو ٔيت  ي

اِذبِ  صاد الوطين وتعزز  ق ر وتقوية  ىل غرار: س   ِِه، وذ 
 إالداري؛   ِلَالتََمْرُكزْ امليثاق الوطين  -
ادة النَظر يف ِوَصاية  - ر مع ا لمراكز اجلهوية لالس إالصالح الشامل 

 هذه املراكز؛ 
تُْعتََربُ  - ٔهنا  إالدارية  وإالجراءات  املساطر  ِْسيط  ٔمام وَىل    تَ َات  الَعقَ

ر؛  س  تََطور 
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َة. القانون املتع  - لتْحِكمي والَوَساَطة اِالتَِّفاِق  لق 

رساع احلكومة   ٕ ُه  نُنَّوِ حتاد العام ملقاوالت املغرب  فٕاننا يف   ، ل ذ ٔ و
بعد   القانون إالطار،  خراج مرشوع هذا  ة سابقة لهذا املرشوع   65ٕ س

ٔكرث من  ذ    سنوات.  10م

ر،   السيد الوز
ٔن املغرب، ظل   رية  ىل الرمغ من  ٔ الل العرش سنوات ا يَُصنُف 
ًا، ر ارتفا س ٔكرث ُمَعدالت  يل   30ِبُمَعدل   ِمضن  ا ملائة من الناجت ا

املي  20اخلام، ُمقاِبل   ط  ُدوَد   ،ملائة َمكُتََوّسِ ْ ىل التمنية ظل َم ََرُه  ٔن  ٕاال 
اصب الشغل.  داث م ِلَية، ال س ف َخيُص ٕا ِ   الفا

ي  ٕان صاد   َحتَّدِ ق تقوية  ٔنه  د، من ش ُطُموٌح وا ر هو  س تقوية 
ملقاوالت  العام  حتاد  يف  فٕاننا  ه،   ف اخلاص  القطاع  وماكنة  الوطين 

سبة   لبلوغ  التام واملسؤول  ا  الزتام نُعّرب عن  ر    %65املغرب  س من 
ٔفق  ة اليا %35ُمقَابل ، 2035اخلاص يف  لتوجهيات امللك ذا  ، وذ تنف

لقطاع اخلاص يف َوْرش امليثاق  ِدي  ور الِر ىل ا ة اليت َشدَدْت  السام
ر وُمَشاَرَكتِه  َ  اجلديد لالس ِ نِِه. يف تزنيل الفَا  َمَضاِم

ر،   السيد الوز
دَدٍة ٕالصدار ال  َ ال ُم ٓ ِد ب ىل التَقَ ُه التنِْصيَص  نُصوص التنظميية  واْذ نُنَّوِ

اع يف ٕاخراج هذه النصوص  ُمل االْرسَ َ ة لقانون إالطار وتفعليه، فٕاننا ن التطبيق
مك اْرشاَكنا يف بَْلَوَرِة هذه املراسمي.  َِظُر م ْ َ لهيا. ون ال املنصوص  ٓ ل ا   ق

ر،   السيد الوز
منوذج التمنوي ُِل مع ا ياِق التََفا اجلديد،   ف خيص دمع التنافسية، ويف ِس

ي هو عبارة عن  ٔبيض" وا اب ا حتاد العام ملقاوالت املغرب "الك ٔصدر 
منوذج   َْرَمجَة ُرؤية ا ات َهَدفُهَا  ددا من التدابري واملقرت ارطة طريق تَتََضمُن 

ىل رضورة تقوية الُقُدرات   ،التمنوي اجلديد وتَْزنيلها يد  ٔ ٔمهها الت واليت اكن من 
لم الل: التنافسية  ة املنافسة العاملية من    قاوالت الوطنية يف موا

هٔوال:   ُلكْف من  واخلَْفض  ء  الكهر ِلقطاع  ه  ف املُتََحمك  التْحرر    َرسيع 
ددة    ؛ وتطور الطاقات املُت

اء    نيا: الو توفري  وشجيع  التنافسية  لرفع  ك  لوجس ا قطاع  تعزز 
  ؛ العقاري الصناعي 

  69.19لثا: ُمواص ٕاصالح النظام اجلبايئ: بتزنيل القانون إالطار رمق  
الوطنية حول  املناظرة  ٔشغال  ىل  ركز  ي  ٕالصالح اجلبايئ، ا املتعلق 

ت لسنة   ٔعطى  ،  2019اجلبا قانون املالية لسنة   مرشوعويف هذا إالطار 
لزتام احلكومة ِبُوُعوِدَها يف هذا الصدد، حبيث    تَتََمزيُ ٕاشارات واحضة    2023

ر    املَُخصَصةِ بلغت املزيانية   دة    300لالس ز مليار درمه   55مليار درمه، 
 ؛ 2022عن سنة 

لمتويل.  دا  رابعا: حتسني رشوط ولوج املقاوالت املتوسطة والصغرية 

لقطاع البنيك يف هذا   ل  الفا ور  ٔمهية ا ىل  فٕاننا نُؤكد  ويف هذا إالطار 
ْن  َ الولوج، و كون َسهْ لمتويل  ْتََكَرة  ليات ُم ه وضع  ُمُل م َ ي ن ال، وا ا

مثر  بة املس ل ٕاجناح هذا امليثاقُسامه هذا القطاع يف موا ٔ   ؛ن واملقاولني من 
لتزنيل الفعيل ملرشوع القانون رمق   رسيع  ال    69.21امسا: ال ٓ املتعلق ب

ٔداء    ؛ ا
ة. سادسا:  ظومة الصفقات العموم   االْرساع يف اصالح م

ر    ، السيد الوز
  ُ ِّ اليا مضامني هذا امليثاق، وُهنَ ُن  حتاد العام ملقاوالت املغرب يُثَّمِ ٕان 
قوية   ٕاشارة  وهذه  سرتاتيجي.  الورش  لهذا  الرسيع  التْزنِيِل  ىل  الوزارة 

ة.  لُهنوِض  ة السام ر يف القطاع اخلاص وفق التوجهيات امللك  الس
نَُصوِّ  َس فٕاننا  سالف،  ما  لك  إالطار  واعتبارا  قانون  مرشوع  ىل  ُت 

الجياب.  ِ  
ليمك ورمحة هللا.    والسالم 

IX -  :لشغل حتاد املغريب    مدا فريق 

س احلكومة احملرتم ا   ، لسيد رئ
شارن احملرتم  س جملس املس   ، السيد رئ

شارون احملرتمون    ، السيدات والسادة املس
حتاد فريق  مس  ٕاليمك  ه  ٔتو النقابية    بداية  املنظمة  لشغل،  املغريب 

ات  ذرة، اليت تدافع عن حقوق الطبقة العام املغربية ومعوم الف الوطنية املت
رتياح ختصيص هذه اجللسة العامة الشهرية   ل  س ٔننا  رب لمك  ٔ الشعبية، 
ال لتكرس  ق التمنية ومد لية لتحق عي،  ج ستورية حملور "احلوار  ا

بري العدا  م  ه ي لطاملا خصه صاحب اجلال  عية ذلمك احملور ا ج
لهيا   وتنص  ولية،  ا املواثيق  تعمتده  كام  ة،  السام ته  خطا من  العديد  يف 

ولية.  ظمة العمل ا ات م   اتفاق
عي   ج صادي و ق لغة يف السياق  ٔمهية  وهو موضوع ذو راهنية و

شه بالد ن ي تع ق ا ق ٔسعار، ا ٔزمات وارتفاع ملهب ل ة تعاقب ا
ٕالهناك الرضييب   ساع رقعة الفقر واستزناف القدرة الرشائية و سم  سياق ي
ري   صاد  ق ال البطا والهشاشة يف العمل، وتغول  ستف لطبقة العام و
التغطية   وضعف  عية،  ج اخلدمات  ٕاىل  الولوج  وصعوبة  املهيلك 

عية...    ج
تنقضا  ويه ارقة  ت  ذ  قا ح واردةر  عية  ٕاال    اج تفادهيا  ميكن  ال 

اد ومسؤول ومفيض ٕاىل نتاجئ ملموسة.  عي    حبوار اج
ٔدىن مطالب   ال احلكومة  ستجيب من  عي ال  فال معىن حلوار اج

ٔجرٔة اتفاقاته.  ،احلركة النقابية عي ال يمت تزنيل و   وال معىن حلوار اج
ال ٕارشاك احلركة النقابية يف لك   عي ال يمت من  وال معىن حلوار اج
عية الكربى  ج صادية و ق يارات  خ القضا مكرشوع قانون املالية و
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  واملصريية. 

س احلكومة احملرتم    ، السيد رئ
احلكومة رئاسة  مك  تق املغريب   داة  حتاد  مع  لمك  لقاء  ٔول  يف  ربمت 

عي  ج لحوار  قة  حق ظومة  م ٔسسة  م عزممك  صادق  عن  لشغل 
ستجيب ملنظور احلركة النقابية وانتظارات الطبقة العام وسامه يف التزنيل 

عية.  ج و  ٔسمل ملعامل ا   ا
التارخيية   النقابية  املنظمة  لشغل  املغريب  حتاد  بفضي  ٕان  تؤمن  اليت 

ال   عية ومد ج عي، وتعتربه مؤسسة ٕاطار لتجنب الهزات  ج احلوار 
ق  سيا لتدق صادي وفضاء رئ ق عي وإالقالع  ج ستقرار  ق  لتحق
بقوته  اخنرط  قد  عية،  ج العدا  ٔسس  ب  ص ب الكف  ليات  ا

ىل مدى   ة وبرتامك جتاربه  دية ومسؤولية وروح سنة و  70قرتاح لك 
تفاق  عي اليت توجت  ج ريل  30وطنية يف جوالت احلوار  ٔ2022 .  

نه ٕا جسلنا  ث  االٕ   ،رتياح  ح فهمني  السياق  م ومستحرضن  راهات 
سبة  ٔجر ب ٔدىن ل دة يف احلد ا ويل نتاجئه اليت جتلت يف الز الوطين وا

ارة واملهن احل  5% ة والت ات الصنا ، 10رة ويف قطا % يف القطاع الفال
ة ٕاىل   ٔجر يف الوظيفة العموم ٔدىن ل دة احلد ا درمه، وٕالغاء رشط   3500وز

فاء   ن   3240اس د ٔالف املتقا ي اكن حيرم  يوم لالستفادة من املعاش ا
لزتام بصون  ىل  عي كام نص ذات االتفاق  ج املنخرطني يف الضامن 

ا ح  وف النقابية،  ت  سبة احلر ب د  التقا معاشات  ورفع  القطاعية  حلوارات 
ذ سنة  دالراك   5% ٔجور، 2006ة م دة العامة يف ا لز لزتام احلكويم  ، و

ٔجراء.  ىل ا ض العبء الرضييب    وبتخف
لزتامات  رتياح واطمئنان لك هذه  لشغل  حتاد املغريب  وقد جسل 

املعهود   بتفانيه  واخنرط  ة  التغطية احلكوم هتم  ٔوراش  دة  يف  ديته  و
ه مجيعا   عي كام سطر ج ٔن احلوار  عية، ٕاال  ج عية والقوانني  ج
ىل  بل حىت  املهنية،  ات  القطا من  العديد  يف  وٕاخفاقات  تعرثات  يعرف 

  الصعيد الوطين. 
اللزتام   مك املوقرة ها يه وزارة املالية ختل  ين مرشوع مايل حلكوم ففي 

تب  لجبا ٔجر، وبتطبيق توصيات املناظرة الوطنية  ىل ا ض الرضيبة    ، تخف
يس   ك الباب، واليت  لشغل يف هذا  املغريب  حتاد  ات  مبقرت ذة  ٓ ري 
ٔدىن  سب، والرفع من احلد ا ض ال يل ختف ذ من ق لتنف طابعا معليا قابال 

سبة   ث  ٔجرا 38لٕالعفاء، ح ا اليا جمحفة يف حق  املطبقة  ء، ويه % 
ىل  ٔبيض املتوسط، وٕاقرار ٕانصاف بني الرضيبة  ىل يف حوض البحر ا ٔ ا

ٔجراء  ل اليت يتحملها فهيا ا ىل ا ٔجر والرضيبة    . %74ا
دة يف املعاشات   ٔمل، ها يه وزارة املالية وبعد تفعيل الز بة ا وبنفس خ

سبة   ر  5ب ينا فاحت  من  ر رجعي  ٔ ب لقرار %2020  اطئ  ٔويل  ت رب  ات ، 
احملالني   ن  د املتقا ة  ف تقيص  عي،  ج الضامن  لصندوق  إالداري  لس  ا

ر   د بعد فاحت ينا   . 2020ىل التقا

ح  ف نية يف  ات  ٕادارات قطا تعنت  نفهم  ال  ٕاننا  السياق،  نفس  ويف 
ستقرار   ىل  ٔثري ذ  ات احلكومة وال بت ري مكرتثة بتو احلوار القطاعي 
لرمغ من مراسالت  لرشكة الوطنية لطرق السيارة،  عي نظري ما يقع  ج

إالدارة بني  إالطار  االتفاق  ومن  لشغل،  املغريب  لية    حتاد  ا ا ووزارة 
لعاملني هبذا القطاع ها هو  د  ٔو ظمتنا بصفهتا املمثل ا ووزارة التجهزي وم
. ر العام لرشكة يتعاىل ويرضب بعرض احلائط لك التوجهيات ذات الص   املد

لمشعل   امال  ٔن اكن التعلمي  عد  لتعلمي، ف ٔما ف هيم احلوار القطاعي 
ٔسف اليو   ،ورائدا حيتذى به س ل حنباس فكام تعلمون السيد رئ ش  م يع

التعلمي  بقطاع  احلوار  لشغل  املغريب  حتاد  واصل  لقد  احملرتم،  احلكومة 
لنفس إالجيايب ذاته، وبنفس إالرادة الوطنية الصادقة اليت متزي هبا يف احلوار  

ٔن التعام عيني، ٕاال  ج ثاق  ع اتفاق وم ي توج مركز بتوق ل املركزي ا
القضية   ٔي مطالب  التعلمي،  ال  ساء ور ل العاد  املطالب  ستخفاف مع 
دة الرتابية،   ت الوطنية يف املرتبة الثانية بعد الو ٔولو ث ا رتب من ح اليت 
حلوار املركزي اكلرفع من  والسعي لرهن مصري احلوار القطاعي بقضا تتعلق 

ال التعلمي ٕاىل   ساء ور د  جعل صرب احلركة النقابية    سنة.. ما  65سن تقا
تزنيل  ىل  تعمل  ٔن  لحكومة  ميكن  ف  فك ينقطع.  اكد  الثقة  ل  ينفذ وح

لغ ال التعلمي وٕاحساسهم  ساء ور   ؟ نبارطة الطريق يف غياب حتفزي 

س احلكومة احملرتم    ، السيد رئ
لها ٕاال بت عية العالقة ال ميكن  ج ٔطراف الثالثة  ضامللفات  ود ا افر 

قي يفيض ٕاىل نتاجئ فعلية، وستجيب النتظارات يف إ  عي حق طار حوار اج
  الطبقة العام املغربية. 

عي احلايل يفرض لزاما تعاطي احلكومة لك مسؤولية   ج ٕان السياق 
السلمي   التزنيل  ىل  والعمل  النقابية  لحركة  ة  واملل ة  املرشو املطالب  مع 

عي ج احلوار  لال  ،مليثاق  رهان  تفاد  لرحب  وضام  عي  ج قان  ح
ٔوراش الكربى.  ىل بالد وٕالجناح ا ة  ت املطرو د   الت

لشغل، كام عهدمتوه حتاد املغريب  دون  ة   ،وست د قوة اقرتاح يف املو
  نوعية. 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.     والسالم 

X -  :لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا   مدا مجمو

د، فهو يف ٕان   ظور وا ا معزوال يمت مقاربته من م س موضو ر ل س
منية مستدامة،   ل  ٔ ه بالد من  ي حتتا صلب ٕاشاكل إالصالح الشامل ا
ر   لتجزيء، فاالس ري قاب  عددة ومرتبطة عضو  ل م وستدعي مدا
رشط  كام  املبادرات،  خلوض  شجيع  ال ورشط  اجلاذبية  رشط  يتطلب 

ة   إالصالح ة واملراق اجليدة والشفاف كرس احلاكمة  ٕاىل  الرايم  املؤسسايت 
اخ   د يعلو فوقهام خللق م ٔ كرس سلطة احلق والقانون، وال  واحملاسبة و

مثرن لمس املطمنئ  السلمي  ٔعامل  السائدة يف   ، ا البريوقراطية  من  لص  يت
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ر وجب القطع معهم  اكر عوائق لالس ح لك إالدارة، فالفساد والريع و هي
 وٕاال فٕاننا سنظل نعيد ٕانتاج خطاب لالسهتالك. 

ر يه   س موضوع  جوهرية يف  ٔخرى  ل  مدا السياق،  هذا  ويف 
التوازن   يضمن  مبا  رشيعية  ال لمنظومة  الشمويل  احلقوق إالصالح  بني 

احلوار   ٔسسة  مل ٕاطار  قانون  وسن  الشغي  احلقوق  وصيانة  ات  والواج
كون بديال عي  عي التفاق  ج ج ٔسسة احلوار    ريل.ٔ 30مليثاق م

هذا   رحب  مقومات  توفري  ستدعي  ديدة  ت  حتد ٔمام  ر  س ٕان 
ستقمي بدون رهان املواط  ي ال  وذ من    ،نةالرهان الوطين، وهو الرهان ا

يف ٔ  الية  ا والعدا  قارة  شغل  اصب  م داث  ٕا رات ذل  س ب 
ة ومردودية ٔولوية وذات جنا ات ذات ا ىل القطا سيط   ،والرتكزي  ريا ت ٔ و

  املساطر إالدارية. 

XI -  :عي ج ميقراطي  ستوري ا ة ا   مدا مجمو

 سم هللا الرمحن الرحمي 
س   ،السيد الرئ
ر  ،السيد الوز

شارون احملرتمون    ،السيدات والسادة املس
القانون   ٔن مرشوع  س،  لممك السيد الرئ ىل  إالطار رمق    –ال خيفى 

ة، الواردة   03.22 ة السام لتوجهيات امللك ذا  اء تنف ر  س ثاق  مبثابة م
ٔوىل من السنة   ورة ا تاح ا اللته، مبناسبة اف رشيعية الثانية  يف خطاب  ال

ديد وحمفز   ثاق  اعية ٕاىل وضع "م رشيعية احلادية عرشة، ا من الوالية ال
ٔرسع وقت ممكن.  ر" يف   لالس

ر اخلاص ثليث   س ٔساس ٕاىل "بلوغ  ي هيدف  هذا املرشوع ا
ٔفق   ر إالجاميل يف  منوذج التمنوي اجلديد"، 2035س ، وفقا ملضامني ا

ٔنه م  ث  ٔمه مركزات هذا املرشوع: ح  ن 

اصب شغل قارة؛  ✓ داث م  ٕا

رات؛  ✓ س ذب  ٔقالمي وعامالت اململكة يف   تقليص الفوارق بني 

ل؛  ✓ ن املستق ٔولوية و ات ذات ا ر حنو القطا س ه   توج

ر؛  ✓ س ٔعامل وسهيل معلية  اخ ا  حتسني م

ل جعلها قطبا قار و  ✓ ٔ اذبية اململكة من  رات  تعزز  دوليا لالس
بية املبارشة؛  ٔج  ا

ويل؛   ✓ ىل الصعيد ا د املقاوالت املغربية   شجيع الصادرات وتوا

ٕالنتاج احمليل. ✓  شجيع تعويض الواردات 

ىل بنود مرشوع القانون طالع  الل  ، يتضح  03.22إالطار  - مفن 
اكمل، مع ما يرتتب عن ذ من وضع   قانوين م روم ٕاىل وضع ٕاطار  ٔنه 

اصة.   ٔنظمة دمع  ٔسايس و ر تتضمن نظام دمع  س مع   ٔنظمة 
ر اليت   س ٔسايس، وفق املرشوع، هيدف ٕاىل دمع مشاريع  فالنظام ا

ٔقالمي وعامالت اململكة يف جمال  ستجيب ملعايري حمددة، وتقليص الفوارق بني  
ٔولوية. شطة ذات ا ٔ ات ا رات يف قطا س منية  رات، و س  ذب 

الطابع   ذات  ر  س مشاريع  دمع  فرتوم  اخلاصة،  ٔنظمة  ا ٔما 
د  وتوا واملتوسطة  والصغرى  دا  الصغرية  واملقاوالت  سرتاتيجي، 

ويل. ىل الصعيد ا  املقاوالت املغربية 
ة   ىل م ر، فٕان املرشوع نص  س ٔنظمة دمع  ال عن  احلديث م ف
يف  املنجزة  ر  س ملشاريع  متنح  رابية،  ة  م سمى  ر،  لالس ة  ٕاضاف

هيا يف املادة  ٔقالمي والعامالت املشار ٕا  من هذا القانون.  13ا
ة قطاعية، متنح لفائدة  سمى م ر،  ة لالس ة ٕاضاف ىل م   كام نص 

هيا يف   ٔولوية املشار ٕا شطة ذات ا ٔ ات ا ر املنجزة يف قطا س مشاريع 
 من هذا القانون.  14املادة 

ٔخرى، حفسب املادة   يازات ا سبة لالم ل من هذا املرشوع،   23ٔما 
سهو  ه  مثرن ٕاىل عقار ميكن تعب سهيل ولوج املس ىل  سهر  و  فٕان ا

ٔسعار تنافسية، وهو اليش ا ٕاجيابيا. وب ي نعتربه ش  ء ا

س،   السيد الرئ
ٔن ننوه  ٕاال  سعنا  عي، ال  ج ميقراطي  ستوري ا ة ا ٕاننا يف مجمو
رخيية يف ٕاطار   شلك حمطة  ٔن  ٔنه  ي من ش يل، ا مبرشوع من هذا الق
ىل املستويني  صادي  ق لتمنية وحتسني وضعية البالد، ومتوقعها  هنوض  ا

ٔساسية لتفعيل إالقلميي والق  رشيعية ا اري، نظرا لكونه من بني النصوص ال
دمج يف سلس القمية  صاد قوي وم امئ اق منوذج التمنوي اجلديد، وتوطيد د ا
كون اجيابيني يف التعامل  ٔن  نا ٕاال  مع إالنتاج احمليل، وال ميك العاملية ورافعة 

سهيل   ل  ٔ قرب ٔ وجود يف  لخراج هذا املرشوع  إ مع هذا املرشوع، ومن 
ٔن   ٔنه وجب التذكري  ري، ٕاال  ٔ وقت، مل تتقدم مجموعتنا بتعديالت يف هذا ا
ه املقاوالت  شلك ف سيج املقاواليت املغريب حسب تقرر بنك املغرب،  ال

سبة   والصغرى  دا،  واملتوسطة  %90الصغرى  والكربى  8%،   ،2% ،
ملقاوالت ال  م  ه دة  فٕاننا ندعو اىل ز ليه  دا نظرا و صغرية والصغرية 

صاد الوطين.  ق  ٔمهيهتا يف 
ليمك ورمحة هللا.   والسالم 

XII -   :عية ج ة العدا   مدا مجمو

 ن الرحمي سم هللا الرمح
ٔرشف اخللق واملرسلني.  ىل    والصالة والسالم 

س احملرتم،    السيد الرئ
س احلكومة احملرتم،    السيد رئ

  والسادة الوزراء احملرتمون، السيدات  
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شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
عية يف إ  ج ة العدا  مس مجمو لكمة  ٔتناول ا ٔن  ار املناقشة  طرشفين 

رمق   القانون  ملرشوع  هذه   03.22العامة  وستغل  ر،  س ثاق  م مبثابة 
رشيعية ويف نفس  ىل هذه املبادرة ال ر واحلكومة  هتنئة السيد الوز املناسبة 
طق  ر من م لسيد الوز ىل جحم املسؤولية التارخيية اجلسمية  الوقت نؤكد 

احلكوم  الهندسة  اجلديد يف ضوء  داث التلكيف  ٕا مت  ٔساسها  ىل  اليت  ة 
ٔن   ىل اعتبار  ة  مي السياسات العموم لتقائية وتق ر و الس وزارة ملكفة 
الل ضامن التقائية   ٔىت ٕاال من  ر لن يت س ظومة  ٕاجناح ورش ٕاصالح م

ال.  لني يف هذا ا الت خمتلف الفا ام تد س   وا
مرشوع داد  ٕا يف  اد  الس إالشادة  من  ٕاىل -القانون   والبد  إالطار 

ي  اصة ما ورد يف اخلطاب ا ة  ة السام خلطب امللك املرجعية املتعلقة 
ٔوىل من   رشيعية ا ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا اللته مبناسبة اف ه  و

القانون ة مرشوع  ديبا تضميهنا يف  كام مت  احلادية عرشة،  إالطار، -الوالية 
ٕاىل إالرساع يف وض ه  ف ا  د ث  ر"، مع ح ديد وحمفز لالس ثاق  ع "م

ام بني السياسات  س ىل املزيد من التناسق والتاكمل و رضورة احلرص 
ذها.  ابعة تنف ة، وم   العموم

ٔخرى   ة ا ة السام وندعو يف هذا إالطار ٕاىل استحضار التوجهيات امللك
ال امل ه  ي و اء يف اخلطاب ا  نرصه املتعلقة هبذا املوضوع مهنا ما 

الوالية  من  الثانية  رشيعية  ال السنة  من  ٔوىل  ا ورة  ا تاح  اف مبناسبة  هللا 
رشيعية احلادية عرشة ق نق نوعية يف جمال   ،ال اللته ٕاىل حتق ا  ث د ح

ق   صاد الوطين، وحتق ق ٔساسية ٕالنعاش  رافعة  ر املنتج  الس هنوض  ا
ٔهن  دة؛  الوا ات  القطا يف  املغرب  لشباب،  اخنراط  الشغل  فرص  توفر  ا 

عية والتمنوية.  ج تلف الربامج  متويل    وموارد ا
ات الربملانية سواء   مو سعنا وحنن سمتع ٕاىل مدا خمتلف الفرق وا ال 

القانون الل دراسة مرشوع  ٔو  العامة  رشيعية  إالطار  - يف هذه اجللسة ال
الٕ  ٔو  املقدمة  لجنة  التعديالت  ىل  القوة طالع  مثني  ٕاال  ٔنه،  ش يف 

لتنوع يف اخلربة يف  نتاج طبيعي  ر وهو  الس لهنوض  القوية  ة  قرتاح
التعديالت  هذه  مع  إالجيايب  ل  التفا يمت  ٔن  ٔمل  ن كنا  وٕان  لس،  ا ٔليف  ت
ٔمهية من هذا   برية من ا ة  ىل در رشيعي  ىل نص  لس  ٕالضافة بصمة ا

يل.    الق
 ٕ ىل مضامو القانونطالعنا  ون  - ني مرشوع  ىل  إالطار جنده ينص 

من  ة  مجمو ىل  د  س وشجيعه  ر  س منية  جمال  يف  و  ا سياسة 
ة واملساواة  يل حرية املبادرة واملقاو واملنافسة احلرة والشفاف املبادئ من ق

هتم واحلاكمة اجليدة س يفام اكنت  مثرن  ٔمن    ،يف معام املس ٕالضافة ٕاىل ا
ور احملوري ملنظومة  ٔمن القضايئ نظرا ل ٔن يمت ٕاقرانه  يض  ي يق القانوين ا

ة لالٕ  ٓم ة ا ث  العدا يف توفري الب ٔعامل، ح اخ ا اذبية م ر والرفع من  س
ة  رسيخ استقالل السلطة القضائية، والرفع من جنا ىل  ول  لب ا ٔ تعمل 

ظومة العدا ٔمن القضايئ يف ٔداء م ، وتوطد ا طلبات املر ب م  حىت توا

ٔعامل   ،مجيع جتلياته ظوماهتا القانونية يف جمال قانون ا ىل حتديث م كام معلت 
ٔمن القانوين.  ق ا شلك سامه يف حتق ر  س   وحامية 

س احملرتم،    السيد الرئ
مرش  يتضمهنا  اليت  اجلديدة  ضيات  املق ٔمهية  ب ننوه  كنا  القانون  وٕان  وع 

ر حتتاج اختاذ تدابري  س النوعية يف جمال  النق  ق  ٔن حتق إالطار، ٕاال 
ل اليت   اللته يف خطابه مهنا معاجلة العراق ا ٕاليه  ٔمهها ما د ٕاجرائية موازية 
يتعلق   إالدارية وما  املساطر  بتعقد  اصة  مثرون واملتعلقة  املس هبا  يصطدم 

ٔدوار اليت   ة ا ر وختويلها إالرشاف بفعالية وجنا يلعهبا املراكز اجلهوية لالس
ٔطري   وت بة  موا ٕاىل  ٕالضافة  ل  املرا ر يف لك  س معلية  ىل  الشامل 

  . اميل املشاريع
  : ومثن يف هذا إالطار 

   لتقائية ر و الس ىل هذه املراكز ٕاىل الوزارة امللكفة  نقل الوصاية 
ة  مي السياسات العموم  ؛ وتق

   د املنافسة احلرة والرشيفة تعز  ؛ ز قوا
    ع لني يف معلية حتفزي وت لتقائية والتاكمل بني مجيع املتد ضامن 

يض التفعيل   ىل املستوى الرتايب واملركزي مما يق رات  س ٕاجناز 
اكمل مليثاق الالمتركز إالداري؛    ا

  خنر يض  اكمل  سهيل الولوج ٕاىل املوارد املالية الرضورية مما يق اط ا
اميل املشاريع بناك وخمتلف املؤسسات املالية يف دمع  ٔ  ؛ ل

    ي ور ا ىل ا اء العقاري املطلوب ونؤكد يف هذا إالطار  تعبئة الو
ر؛  س ات الساللية يف حتفزي  ٔرايض امجلا ٔن تلعبه    ميكن 

رات ✓ س من  مزيد  جللب  ٔعامل  ا اخ  م حتسني  ىل  العمل 
بية  ٔج   ؛ ا

   املغربية الية  ل رية  س ملبادرات  اصة  عناية  املقمية  ٕايالء 
 ؛ خلارج

   .ليات التحكمي والوساطة   تفعيل 
رشيعية،  ٔخرى هبذه املبادرة ال مرة  ننوه  ٔن  سعنا ٕاال  ري، ال  ٔ ا ويف 
ضيات اجلديدة الواردة مضن هذا امليثاق  ف مع املق وندعو ٕاىل حسن التك

ر  03.22إالطار رمق  - املتعلقة مبرشوع القانون س ثاق   ٔننا نعترب  ،مبثابة م
ٔويلها يف ضوء روح وجوهر  ذها وت ضياته وحسن تنف ٔن حسن التعامل مع مق
ر ببالد وجع رافعة قوية يف  س منية  شجيع و ل ب ضياته، هو كف مق

  التمنية. 
ىل  ٕالجياب  ستصوت  مجموعتنا  ٔن  ىل  نؤكد  السياق،  نفس  ويف 

لك املقرت- مرشوع القانون ثق إالطار، مع السعي ٕاىل التقدم  ات اليت ست
ٔهنا جتويد النص وتقدمي  نه، وكون من ش راسة ملضام عن هذه املناقشة وا

نه.    القمية املضافة ملضام
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ليمك ورمحة هللا.    والسالم 

XIII -   :ا السطي شار السيد    مدا املس

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون    احملرتمون، السيدات والسادة املس
ملغرب يف ٕاطار  لشغل  حتاد الوطين  مس  لكمة  ٔتناول ا ٔن  رشفين 

القانون  هذه مرشوع  اقشة  م مبناسبة  رشيعية  ال العامة  رمق - اجللسة  ٕاطار 
ر.  03.22 س ثاق    مبثابة م

ور   ٔن احلديث عن امليثاق املذ ويف هذا السياق، البد من إالشارة ٕاىل 
س وليد   لحظة، بل يعود ٕاىل سنة  ل ٔستاذ  2014ا ٔي يف عهد حكومة ا  ،

  عبد إال بنكريان. 

ر احملرتم،    السيد الوز
، حفظه هللا،  ال امل ٔكد  لغة، فقد  ٔمهية  ر ب س حيظى موضوع 
رشيعية الثانية   تاح السنة ال ٔمة مبناسبة اف ه ٕاىل ا يف اخلطاب السايم املو

ىل ٔساسية من الوالية احلالية  رافعة  ر املنتج " س ىل   رهان بالد 
ٔهنا   دة؛  ات الوا ق اخنراط املغرب يف القطا صاد الوطىن، وحتق ق ٕالنعاش 
عية   ج الربامج  تلف  ا متويل  ا وموارد  لشباب،  الشغل  فرص  توفر 

  والتمنوية". 
ملغرب لشغل  حتاد الوطين  لس   ومن هذا املنطلق، اخنراطنا يف  مب

رفض  ٔسف  نا مع ا ٔننا تفاج ري  شارن يف دراسة هذا النص املهم،  املس
والسادة  السيدات  طرف  من  املقدمة  التعديالت  مع  ل  التفا احلكومة 

ريب ستوري راعى يف  ٔن املرشع ا لام  شارن  لس متثيل خمتلف   ةاملس ا
ات الرتابية.  ت وممثلني عن امجلا نيني ونقا لني من    املتد

شارن   لس املس ملغرب مب حتاد الوطين لشغل  ليه، ندعو يف  وبناء 
  ٕاىل: 

يف   .1 احلق  ٔمني  ت معاد  يضمن  مبا  إالرضاب  قانون  ٕاخراج  رضورة 
حق دستوري وضامن حرية العمل، ولٕالشارة، فامل غرب  إالرضاب 

مثر خصوصا   ٔل عنه املس س ي  ٔخر كثريا يف ٕاخراج هذا القانون ا ت
راته؛  ه مع اس ٔدرا ي قد يعود  يب ا ٔج   ا

مقرطة واحملاسبة وتنظمي   .2 ت املهنية مبا يضمن ا  ٕاخراج قانون النقا

ذ   ملغرب يطالب م ملناسبة فاالحتاد الوطين لشغل  احلقل النقايب، و
صدار قانون  2005 ٔحزاب؛ ٕ ىل غرار قانون ا ت    النقا

مثر يف  .3 ة، واملس ق دا حق منية بدون  ٔنه ال  ٕاصالح القضاء، العدل 
لك  لقضاء، مع متكني هذا اجلهاز  ا جلوئه  ة ٕاىل ٕانصافه يف  ا

امه؛  ٔداء  ة  ك لوجس   الوسائل وإالماكنيات املادية واملعنوية وا
مبلف   .4 لملكفني  قي  احلق سري  التكون  وت إالدارة  وتقريب  ر  س

ال..؛  د م   إالجراءات الشباك الوح
سيط امل  .5 دد النصوص القانونية؛ ت الل تقليص    ساطر من 
س .6 سي ىل حتويل املوافقة   دم  ر والعمل  س ثاق  مرشوع م

ٔقالمي؛  ىل مستوى ا   ىل هاته املشاريع من جلنة مركزية ٕاىل جلنة 
ر   .7 س سهيل فعل  ات الهادفة ٕاىل  رسيع ورش إالصال رضورة 

إالجراءات ورمقتهنا،   سيط  ٔولوية لت ا والفعل املقاواليت، مع ٕاعطاء 
اص ئق التعمري والرخص ذات والالمتركز إالداري،  ة ف يتعلق بو

ة؛  متويل والوصول ٕاىل الطلبات العموم اء العقاري، وا ، والو   الص
رات  .8 س توزيع  يف  الرتايب  إالنصاف   ٔ د م عتبار  بعني  ذ  ٔ ا

وازنة؛  اد وم منية  ق    وحتق
ة يف العمل؛  .9   املساواة يف التعامل مع املرتفقني والشفاف

كفاء .10 منية  تعزز  و ر  س طلبات  م بة  ملوا رشية  ال املوارد  ات 
رشي؛    الرٔسامل ال

ىل اخنراط القطاع البنيك يف متويل املشاريع؛  .11   احلرص 
ٔشغال البحث العلمي   .12 هنوض ب رب ا رية  س ة املشاريع  ضامن جنا

بتاكر والتطور؛    و
ر.   .13 س يف  ه  رشو ل  ق لمواطن  مقاواليت  كون  رضورة 

ىل التكون  و  ظومة التعلمي والرتكزي  ق ذ البد من ٕاصالح م لتحق
ٔهداف   ة من ا مع والتحفزي الرضييب بعقدة ومجمو التخصص ربط ا

ر؛  س شغيل و مج ال   كرب
نتاجئ ٕاجيابية   .14 الناحجة وذات  ٔعضاء  ا ول  ا ستفادة من جتارب 

لتمنية املستدام ل تطور التدابري املتعلقة  ٔ   .ة من 
شارن   لس املس ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  ويف اخلتام، نؤكد يف 

القانون ىل مرشوع  ٕالجياب  ا  تصوي ثاق   03.22ٕاطار رمق  -ىل  مبثابة م
ر.    س

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 


