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  الس1تني اجللسةحمرض 

  ).م2016 يونيو 28( ه1437 رمضان 22الثال6ء : التارخي

 لرئIس ينالثا عبد إالاله احللوطي، اخلليفةاملس�شار الس1يد : الرئاسة
  .اJلس

واUقLقTة الرابعة دقLقة، ابتداءا من الساPة  مثاين عرشةو  تانساع  :التوقLت
  .بعد الزوال السابعة

  :والتصويت Pىل مشاريع القوانني التاليةاUراسة .:Zدول اYٔعامل
 ؛يتعلق aملاء 36.15مرشوع قانون رمق . 1
يقيض بتغيري وiمتمي بعض ٔ�حاكم القانون  73.15مرشوع قانون رمق . 2

 ؛اجلنايئ
الصادر  013.71يغري و�متم القانون رمق  95.15مرشوع قانون رمق . 3

دث مبوجxه احمل) 1971دجtرب 30( 1391من ذي القعدة  12بتارخي 
  نظام املعاشات العسكرية؛

الصادر  011.71يغري و�متم القانون رمق  71.14مرشوع قانون رمق . 4
احملدث مبوجxه ) 1971دجtرب 30( 1391من ذي القعدة  12بتارخي 

  نظام املعاشات املدنية؛
احملددة مبوجxه السن اليت جيب ٔ�ن حيال  72.14مرشوع قانون رمق . 5

موظفو ؤ�عوان اUو� والب��ت واملؤسسات العامة فهيا Pىل التقاPد 
  املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية؛

يغري و�متم الظهري الرشيف مبثابة قانون  96.15مرشوع قانون رمق . 6
) 1977ٔ�كتو�ر  4( 1397من شوال  20الصادر يف  1.77.216رمق 

  .املتعلق �aٕداث نظام جامعي ملنح رواتب التقاPد

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

  :املس�شار الس1يد عبد إالاله احللوطي، رئIس اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل موال� رسول هللا

  السادة والس1يدة الوز�رة احملرتمة،
  الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

Pىل النصوص خيصص اJلس هذه اجللسة ��راسة والتصويت 
  :ال�رشيعية التالية

يتعلق aملاء، احملال Pىل اJلس من  36.15مرشوع قانون رمق  -
 جملس النواب؛

يقيض بتغيري وiمتمي بعض ٔ�حاكم مجموPة  73.15مرشوع قانون رمق  -
 القانون اجلنايئ، احملال Pىل اJلس من جملس النواب؛

الصادر  013.71يغري و�متم القانون رمق  95.15مرشوع قانون رمق  -

، احملدث )1971دجtرب  30( 1391من ذي القعدة  12بتارخي 
احملال Pىل اJلس من رئIس مبوجxه نظام املعاشات العسكرية، 

 ؛احلكومة

 12بتارخي  011.71يغري و�متم القانون رمق  71.14مرشوع قانون رمق  -
احملدث مبوجxه نظام ) 1971دجtرب  30( 1391ذي القعدة 
 ؛احملال Pىل اJلس من رئIس احلكومةية، املعاشات املدن 

احملددة مبوجxه السن اليت جيب ٔ�ن حيال  72.14مرشوع قانون رمق  -
فهيا Pىل التقاPد موظفو ؤ�عوان اUو� والب��ت واملؤسسات العامة 

احملال Pىل اJلس من رئIس املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية، 
 ؛احلكومة

غري و�متم الظهري الرشيف مبثابة قانون ي 96.15مرشوع قانون رمق  -
) 1977ٔ�كتو�ر  4( 1397من شوال  20الصادر يف  1.77.216رمق 

احملال Pىل املتعلق �aٕداث نظام جامعي ملنح رواتب التقاPد، 
  .اJلس من رئIس احلكومة

 36.15و¡س1هتل اجللسة Uaراسة والتصويت Pىل مرشوع قانون رمق 
  .كومة لتقدمي املرشوعيتعلق aملاء، واللكمة �لح

ٔ�فLالل، الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الطاقة واملعادن  اليدري الس1يدة رشفات
  :واملاء والبI©ة، امللكفة aملاء

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس1يد الرئIس احملرتم،

  الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
كر �لسادة امسحوا يل يف البداية ٔ�ن P�ٔرب عن ٔ�صدق التحيات والش

املس�شار�ن، رئIس ؤ�عضاء جلنة الفال�ة والقطاPات إالنتاجLة، ٔ�®لبية 
ومعارضة، Pىل ²ه±م الكxري ا°ي ٔ�ظهروه جتاه مرشوع قانون املاء، 
ؤ�يضا Pىل النقاش اجلاد والعميق، اعتبارا Yٔمهية املوضوع ا°ي حيظى 

  .aٕجامع امجليع
وPدم ²نتظام يف الزمان واملاكن  ال خيفى Pليمك ٔ�ن املاء �متزي aلندرة

وشدة ت½ٔ¼ره Yٔa¡شطة ال«رشية ؤ�يضا aلتغريات املناخLة، ا°ي ٔ�صبح معطى 
عندما  20يفرض ذاته، ويعود تنظمي وتقtني اس1تعامل املاء ٕاىل بداية القرن 

املتعلق Yٔaمالك العامة، مث  1914صدر Pىل التوايل ظهري فاحت يوليوز 
حول نظام املياه، قxل ٔ�ن يتطور هذا  1925ظهري فاحت غشت س1نة 

ال�رشيع بفضل التحوالت ²ج±عية و²قÅصادية ؤ�يضا الثقافLة والبيLÄة 
اليت عرفهتا بالد� Çالل الفرتات املتالحقة ٕاىل ٕاصدار ٔ�ول قانون يعىن 

، وا°ي اعترب �ٓنذاك �دÈ 6رشيعيا 10.95بتدبري املوارد املائية قانون 
  .aمÅياز

هذا القانون متكtت بالد� من حتسني إالطار املؤسسايت وبفضل 
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والقانوين هبذا الصدد، وذa Íخلصوص من Çالل م½ٔسسة اJلس اPYٔىل 
�لامء واملناخ ووضع لبنات التدبري ال�شاريك واملندمج والالمركزي �لموارد 
املائية، Pرب ٕا�داث واك� اYٔحواض املائية وجلان العامالت واYٔقالمي، فضال 
عن وضع قواPد التدبري لهذه املوارد، aٕالضافة ٕاىل Pدة �ٓليات �لÓد من 
التلوث و²س1تغالل املفرط �لموارد املائية، مما مكن من حتقLق Pدة 

  .مك�س1بات Pىل املس1توى املؤسسايت وامليداين
ٕاال ٔ�نه رمغ ٔ�مهية هذه املك�س1بات وإالجنازات، فٕان الرغبة يف جتويد 

ب�� Pىل مواØة التÓد�ت الراهنة واملس1تقxلية يف  احلاكمة والرفع من قدرة
جمال اYٔمن املايئ حمتت السري ٕاىل جتاوز مظاهر القصور ٔ�و ²خÅالالت 

س1نة من املامرسة من Z�ٔل التفاPل مع اUينامLة اليت Úشهدها  20اليت Ùa�ٔهتا 
ب�� Pىل املس1توى ²ج±عي والثقايف و²ج±عي و²قÅصادي والبIيئ 

، 10.95ن Øة، وذÍ من Çالل مراجعة معيقة ملقÅضيات قانون املاء م
  .. وقد ٔ�فضت هذه املراجعة

يف هذا الصدد شلكت مراجعة قانون املاء ٔ��د اYٔوراش اليت يتطلهبا 
اليت تقر حبق املاء  31، السß1 مقÅضيات املادة 2011تزنيل دس1تور يوليوز 

  .سلميةâحق دس1توري، aٕالضافة ٕاىل العIش يف بI©ة 
اعتبارا لكون قضية املاء من القضا� اليت تتطلب نقاشا معومLا وتوافقا 
بني لك الفاPلني واجلهات املتدåÇ �ش½ٔنه، فقد اخÅارت ٔ�ن تمت املراجعة يف 
ٕاطار Èشاريك وÈشاوري موسع، سامهت فLه لك اYٔطراف املعنية بدون 

لقاء  13عقد� اس1تtêاء Pىل املس1تويني الوطين، املركزي واجلهوي، حبيث 
لقاء Pىل مس1توى اYٔحواض  12لقاء Pىل الصعيد املركزي و(Øوي، 

  .، aٕالضافة ٕاىل تنظمي يوم درايس Pىل مس1توى جملس النواب)املائية
بتوافق  -قد ٔ�قول  - وقد ٔ�فضت هذه املشاورات ٕاىل مرشوع حظي 

وPىل ٔ�ساس املالحظات و²قرتا�ات والتوصيات اليت متخضت عن . امجليع
ه املشاورات، مت ٕاPداد مرشوع هذا القانون ا°ي هو اYٓن بني ٔ�يد�مك هذ

  . قصد املصادقة
  :�روم هذا املرشوع ٕاىل

iكرÚس املقÅضيات اليت ٔ�كدت جناعهتا واملنصوص Pلهيا يف قانون  -
، وaخلصوص املقÅضيات املتعلقة بنظايم الرتخLص 10.95املاء 

 بصفة Pامة؛ والترصحي و²مÅياز aس1تعامل املï العمويم

-  ß1خرى �لرفع من فعاليهتا، والسYٔضيات اÅجتويد وتقوية بعض املق
املقÅضيات املتعلقة aمحلاية من الظواهر القصوى، سواء اكنت 

 الفLضا�ت ٔ�و اجلفاف؛

احلفاظ Pىل املوارد املائية من التلوث من Çالل رفع ا�ل«س Pىل  -
، 10.95ء بعض املفاهمي اليت P�ٔاقت تفعيل بعض مقÅضيات املا

وaخلصوص املتعلق aٕالôوات املتعلقة بتلويث املوارد املائية، 
 ؛"امللوث يؤدي"

ٕادراج ٔ�يضا مقÅضيات Zديدة �لتصدي ٕاىل مجموPة من الفرا®ات  -
القانونية، واليت هتم Yٔaساس iمثني وٕاPادة اس1تعامل املياه املعاجلة 

قليدية، وحتلية مLاه البحر وiمثني مLاه اYٔمطار، مكصادر ®ري ت 
 ٔ�صبحت اYٓن تفرض نفسها aٕحلاح وúبديل يف بعض اYٔحLان؛ 

حتسني إالطار املؤسسايت لتدبري املوارد املائية، من Çالل ٔ�يضا  -
توس1يع اخÅصاصات واكالت اYٔحواض املائية، متاش1يا مع ورش 

 اجلهوية املوسعة والمركزة تدبري املوارد املائية؛

- a ص ت«س1يط ٔ�يضا بعض املساطر املتعلقةLلترصحي والرتخ
 وجتميعها يف رخصة وا�دة؛

تنظمي ٔ�يضا ýنة اaٓYر �لÓد من ال�سIب والعشوائية اليت تطال  -
 هذه املهنة وتنظميها Pرب ضوابط قانونية؛

ٕالزام ٔ�يضا التجمعات احلرضية aلتوفر Pىل خمططات �لتطهري  -
 السائل، اليت ت½Çٔذ بعني ²عتبار ٔ�يضا جتميع مLاه اYٔمطار

  .ٕاPادة اس1تعامل املياه املعاجلةورضورة 
  الس1يدات والسادة املس�رشون احملرتمون، 

هو ²رتقاء  36.15ٕان الهدف اYٔمسى ا°ي يتوÇاه مرشوع قانون 
aل�رشيع املايئ ببالد� وتطو�ره ليواúب اYٔوراش الكربى اليت اخنرطت فهيا، 

رش اجلهوية ويف مقدمهتا ورش تزنيل اUس1تور يف اجلانب القانوين، ؤ�يضا و 
املتقدمة ومسا�رة لك القطاPات إالسرتاتيجية اليت تعمتد Pىل املوارد املائية 

، خمطط ٔ�يضا "املغرب اYٔخرض"من Z�ٔل تفعيلها، وPىل رٔ�سها خمطط 
  .املتعلقة aجلانب الس1يا�" 2020رؤية "و" ال�رسيع الصناعي"

عنية هذا وال يفوتين يف اخلتام ٔ�ن ٔ�شكر لك القطاPات احلكومLة امل 
مxارشة بقضا� املاء والسادة املنتخبون الوطنيون، نواب ومس�شارون، Pىل 

  .حسن مسامههتم يف ٕاخراج هذا القانون الهام Zدا
  .وشكرا لمك

  :الس1يد رئIس اجللسة
 .شكرا لس1يدة الوز�رة

اللكمة ملقرر جلنة الفال�ة والقطاPات إالنتاجLة لتقدمي تقر�ر ا�لجنة 
  . حول املرشوع

  .قر�روزع الت
  :ٔ�فÅح aب املناقشة

  .ٕاذن ممكن املناقشة Èسمل كتابة
  .ن�Åقل �لتصويت Pىل مواد املرشوع كام Pدلته ا�لجنة

  :املادة اYٔوىل
  إالجامع؛: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
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  .ال ٔ��د: املمتنعون
  : املادة الثانية

  .نفس العدد
  : املادة الثالثة

  .نفس العدد
  : ، السادسة، السابعة الثامtة، التاسعة، العارشةاملادة الرابعة، اخلامسة

  .نفس العدد
  : 20من املادة العارشة ٕاىل املادة 

  .نفس العدد
  : 50ٕاىل املادة  21من املادة 

  .نفس العدد
  :100ٕاىل املادة  51من املادة 

  .نفس العدد
  :150ٕاىل  100من املادة 

  .نفس العدد
  : 162ٕاىل املادة  151من املادة 

  .دنفس العد
  :ٔ�عرض مرشوع القانون �رمÅه �لتصويت

  ٕاجامع؛: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

وبذÍ، �كون جملس املس�شار�ن قد وافق Pىل مرشوع قانون رمق 
  .يتعلق aملاء 36.15

يقيض بتغيري  73.15ون�Åقل ��راسة والتصويت Pىل مرشوع قانون رمق 
  .لقانون اجلنايئوiمتمي بعض ٔ�حاكم مجموPة ا

  .اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع

الس1يد عبد العز�ز عامري، الوز�ر امللكف aلعالقات مع الربملان واJمتع 
  :املدين

ٕاىل مسحت، الس1يد الرئIس، الس1يد الوز�ر هو يف الطريق ٕاىل 
اجللسة، ٕاىل مسحتو وا�د ا�لحظات س1يلتحق الس1يد وز�ر االتصال لتقدمي 

  .هاذ املرشوع

  :لس1يد رئIس اجللسةا
  . ٕاذن يف انتظار التÓاق الس1يد الوز�ر ٕاىل اكن aيق معطل

  . ®�شوفو، ٕاىل ما اكي�شاي داa ندوزو ل
ٓخر�ن
  .ٕاذن يف انتظار بضع ثواين، ما فهيا aس

 95.15ٕاذن منر مxارشة ٕاىل اUراسة والتصويت Pىل مرشوع قانون رمق 

 30( 1391من ذي القعدة  12الصادر يف  013.71يغري و�متم القانون رمق 
، احملدث مبوجxه نظام املعاشات العسكرية، اللكمة �لحكومة )1971دجtرب 

  .لتقدمي املرشوع

الس1يد ٕادرÚس اYٔزيم إالدرÚيس، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ²قÅصاد 
  :واملالية، امللكف aملزيانية

الم Pىل �سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني والصالة والس
  .س1يد� محمد وPىل �ٓ� وحصبه ٔ�مجعني

  الس1يد الرئIس احملرتم،
  .الس1يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني واحملرتمات

يتعلق اYٔمر بتعديل مقÅىض يتعلق aحلد اYٔدىن �لمعاشات العسكرية، 
درمه  1500درمه، وسIمت رفعه تدرجييا ٕاىل  1000وا�يل هو اليوم يف �دود 

  :اكلتايل

درمه ابتداء من الشهر املوايل Uخول القانون �زي  1200 -
 التنفLذ؛

 ؛2017ابتداء من فاحت ينا�ر  1350 -

  .2018درهام ابتداء من فاحت ينا�ر  1500 -
  .تلمك، الس1يد الرئIس، مقÅضيات مرشوع القانون

  :اجللسة رئIسالس1يد 
  .شكرا الس1يد الوز�ر

Åصادية لتقدمي تقر�ر اللكمة ملقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية ²ق 
  .ا�لجنة حول املرشوع
  .ٕاذن التقر�ر وزع

  . ٔ�فÅح aب املناقشة
  .ٕاذن سIمت التوصل aملناقشة ٔ�و املداåÇ د�ل لك فريق مكÅوبة

  .ن�Åقل �لتصويت Pىل مواد املرشوع
  :املادة اYٔوىل

  ٕاجامع؛: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  :املادة الثانية
  ٕاجامع؛: ملوافقونا

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  :ٔ�عرض مرشوع القانون �رمÅه �لتصويت
  ٕاجامع؛: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
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  .ال ٔ��د: املمتنعون
جملس املس�شار�ن، قد وافق Pىل مرشوع القانون رمق وبذÍ، �كون 

ذي القعدة من  12الصادر يف  013.71يغري و�متم القانون رمق  95.15
  .، احملدث مبوجxه نظام املعاشات العسكرية)1971دجtرب  30( 1391

ومنر ٕاىل اUراسة والتصويت Pىل مشاريع القوانني املتعلقة مبرشوع 
من ذي  12بتارخي  011.71يغري و�متم القانون رمق  71.14القانون رمق 

  .دنية، احملدث مبوجxه نظام املعاشات امل)1971دجtرب  30( 1391القعدة 
احملددة مبوجxه السن اليت جيب ٔ�ن حيال  72.14ومرشوع القانون رمق 

فهيا Pىل التقاPد املوظفون واملس1ت�دمون املنخرطون يف نظام املعاشات 
  .املدنية

يغري و�متم الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  96.15ومرشوع قانون رمق 
، املتعلق )1977ٔ�كتو�ر  4( 1397من شوال  20الصادر يف  1.77.216

  .�aٕداث نظام جامعي ملنح رواتب التقاPد
ونطلب من الس1يد الوز�ر ٔ�ن يتقدم بتقدمي هاذ املشاريع الثالثة دفعة 

  .وا�دة النضامýا لنفس املوضوع
اللكمة �لحكومة لتقدمي املشاريع الثالثة دفعة وا�دة، تفضل الس1يد 

  .الوز�ر
  .نعم؟ لكمة نظام؟ تفضل

  :يد فاحتياملس�شار الس1يد عبد امحل 
  الس1يد الرئIس، 

يف ٕاطار النظام اUاÇيل ويف ٕاطار ا�رتام النظام اUاÇيل، تنص املادة 
Pىل ٔ�نه التقار�ر املتعلقة مبشاريع القوانني ٔ�و مقرت�ات القوانني اليت  190

ساPة Pىل اYٔقل  48تناقش داÇل جلنة دامئة ما جيب ٔ�ن يوزع هذا التقر�ر 
  .Pىل املس�شار�ن
شديد، فß يتعلق aلتقر�ر ا°ي رسدمت القوانني الثالث لٔ
سف ال 

املتعلقة به، فمل نتوصل به ٕاال يف حوايل الوا�دة اليوم، مبعىن ٔ�نه خيالف 
برصحي النص، وخيالف كذÍ الشق الثاين ٔ�و الفقرة اÇYٔرية من املادة 

ميكن إالقرار خبالف ذÍ ٕاذا قxل رئIس اJلس، : "، واليت تقول190
هذا مل ". مع رئIس ا�لجنة ورؤساء الفرق، ٔ�ن �كون Çالف ذÍب�شاور 

 190يمت، وaلتايل نعترب ٔ�ن مtاقشة هذه املشاريع ختالف مقÅضيات املادة 
من النظام اUاÇيل، و°Í نطالب الرئاسة �aرتام اZٓYال القانونية 

  .املنصوص Pلهيا يف النظام اUاÇيل

  :الس1يد رئIس اجللسة
  . ار احملرتمشكرا الس1يد املس�ش

  .تفضل
 

  :املبارك الصادي الس1يداملس�شار 
  . شكرا الس1يد الرئIس

يف نفس الس1ياق، مع اYٔسف، هاذ ا�لجنة د�ل املالية امللكفة بدراسة 
مشاريع القوانني املتعلقة aملعاشات املدنية من بداية اج±Pاهتا ويه خترق 

  .النظام اUاÇيل
ا�يل Çاص خترب رؤساء  60املادة يف ٔ�ول اج±ع خرقت النظام اUاÇيل 

ساPة قxل انعقاد جلنة املالية، وبدات ٔ�ول اج±ع  48الفرق واJموPات ب 
  .د�لها خبرق النظام اUاÇيل

واليوم، الس1يد الرئIس، كتتحملوا مسؤولية يف املكÅب املسري د�ل 
من النظام  190جملس املس�شار�ن، اليوم اك�ن خرق فادح د�ل املادة 

ÇاUيمت طبع وتعممي تقار�ر : "يل، وهاذ املادة كتقول وميكن نقراها لٕالخوانا
ا�لجن Pىل ٔ�عضاء اJلس قxل الرشوع يف مtاقش1هتا يف اجللسة العامة، 

، واملشاريع "ساPة Pىل اYٔقل، قxل عرضها Pىل اجللسة العامة Ç48الل 
لية، واليوم د�ل القوانني البارح حىت �لعش1ية وان± كت�tاقشوا يف جلنة املا

  ...تتعرضوها يف Zلسة Pامة، مما Úشلك خرقا سافرا للك القوانني

  :الس1يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس1يد املس�شار احملرتم

شكرا الس1يد املس�شار احملرتم، شكرا الس1يد املس�شار احملرتم، الرسا� 
  . وصلت، الرسا� وصلت

النظام اUاÇيل  ال، نقطة نظام يف. نقطة نظام حمدودة يف �دود دقLقÅني
دقايق Pىل اYٔكرث، ونطلب من اYٔخت الس1يدة الرئIسة،  2عند� فهيا 

 .تفضيل الس1يدة الرئIسة

  :ٔ�مال العمري الس1يدةاملس�شارة 
يف احلقLقة نفس املالحظة ا�يل ادالوا هبا إالخوان قxل مين، مل يمت 

Uيل، وحىت املرونة ا�يل يف النظام اÇاUضيات النظام اÅيل يه ا�رتام مقÇا
  . مرشوطة aس�شارة رؤساء الفرق ورؤساء اJموPات، اليشء ا°ي مل يمت

ٔ�كرث من ذÍ، التقر�ر ا�يل وصلنا اليوم حىت �لوا�دة د�ل ا'هنار مل 
يتضمن بعدا املوقف د�لنا احtا� ا�يل دÇلنا وPرب� Pليه يف ا�لجنة يوم 

ÇاUضيات النظام اÅخمالفة ملق Íلتايل هناaيلٔ�مس، و.  
  .شكرا الس1يد الرئIس

  :اجللسة رئIسالس1يد 
  . شكرا الس1يدة الرئIسة

 .تفضيل

  :املس�شارة الس1يدة ¼ر� حلرش
  شكرا الس1يد الرئIس، 

يف نفس الس1ياق، هو ٔ�ن التقر�ر ما اك¡ش ما تضم�ش املواقف ا�يل كنا 
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وٕاىل كنا كنحرضو لالج±ع د�ل . كنجيو نعربو Pلهيا كنقاaت م�سحبة
  .يك يتضمن التقر�ر مواقفtاا�لجنة، فل

اYٓن، احtا، ٔ�وال، ما كنتوصلوش aلتقر�ر يف الوقت املناسب، ا�رتاما 
  . ملقÅضيات القانون اUاÇيل

  .6نيا، ما فهيش وفاء �لنقاش ا�يل مت داÇل ا�لجنة
  .وشكرا الس1يد الرئIس

  :اجللسة رئIسالس1يد 
  . شكرا الس1يدة املس�شارة

 .ملس�شار�ٓخر نقطة نظام، تفضل الس1يد ا

  :املس�شار الس1يد ن«Lل ش1يخي
  .شكرا الس1يد الرئIس

امجليع يعرف، بطبيعة احلال، املسار ا°ي عرفÅه هذه املشاريع د�ل 
  . القوانني د�ل التقاPد وكفاش جترجرت داÇل هذا اJلس احملرتم

اللك يعمل ٔ�ن املكÅب اكن تدوال يف املوضوع، وعرض Pىل ندوة 
يل اعمتد�ه Çالل املر�å اÇYٔرية، ا�يل مبقÅضاه الرؤساء وا�د القرار ا�

تعطت اجلنة Z�ٔل د�ل شهر، وا�يل اكن واحض يف هاذ القرار ٔ�نه يف �ا� 
Pدم املصادقة Pىل هاذ املشاريع د�ل القوانني فس1تÓال مxارشة Pىل اجللسة 

  .العامة
اYٓن، تعدينا اZYٔل د�ل شهر، فxالتايل هاذ التارخي د�ل اليوم ا�يل 
جرت العادة ٔ�ننا تند�رو فLه اجللسة ال�رشيعية ا�يل هو يوم الثال6ء من بعد 

  .اجللسة الرقابية، اكن طبيعي ٔ�ن القوانني غتجي لهاذ النص
يمت "الصيا®ة د�لها فهيا Pىل ٔ�نه  190®زنيد كذÍ نقطة 6نية، املادة 

ا يف طبع وتعممي تقار�ر ا�ل*ان Pىل ٔ�عضاء اJلس قxل الرشوع يف مtاقش1هت
  ".Çالل"، "ساPة Pىل اYٔقل 48اجللسة العامة Çالل 

  ..تداولنا يف ندوة الرؤساء 

  :الس1يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس1يد الرئIس

ïهت,ى الوقت ا+صص لنقطة نظام من فضÙا.  
وقxل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لس1يد الوز�ر، ٔ�ذúر ب½ٔن هاذ النقاش هذا مت 

يف ندوة الرؤساء حبضور الس1يد تداو� داÇل املكÅب، ومت تداو� اليوم 
رئIس اJلس، وحبضور كذÍ رؤساء الفرق وحبضور رئIس ا�لجنة 
ورؤساء ا�ل*ان، ومت ²لزتام مبا يطلبه النظام اUاÇيل، حبيث ٔ�نه مت ا�رتام 

وبقى لنا ٕاشاكل كذÍ يف النظام اUاÇيل، هل ". ساPة Ç48الل "د�ل 
�شهادة الس1يد رئIس اJلس، مما داÇلها ٔ�و ال، وهذا اكن كذÍ  48يفLد 

يتطلب ٕاPادة النظر يف بعض البنود د�ل النظام اUاÇيل، ولكن مت االتفاق 
داÇل ندوة الرؤساء حبضور امجليع ب½ٔنه مت �²رتام د�ل مقÅضيات النظام 

  .اUاÇيل، ومالحظات إالخوة واYٔخوات تؤÇذ بعني ²عتبار

  .اللكمة �لس1يد الوز�ر فليتفضل

الوز�ر املنتدب Uى رئIس احلكومة، امللكف aلوظيفة محمد مxديع الس1يد 
  :العمومLة وحتديث إالدارة

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني
  الس1يد الرئIس احملرتم،

  ..الس1يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
 72.14قانون Úرشفين وÚسعدين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�مام جملسمك املوقر مبرشوع ال

احملددة مبوجxه السن اليت جيب ٔ�ن حيال فهيا Pىل التقاPد املوظفون 
واملس1ت�دمون املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية، كام صادقت Pليه جلنة 

 27املالية والتخطيط والتمنية ²قÅصادية مب*لس املس�شار�ن يوم االثنني 
  .2016يونيو 

نظمة التقاPد aملغرب، كام هو الش½ٔن وبداية، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�ذúرمك ٔ�ن �ٔ 
يف العديد من اUول، تعرف Pدة ٕاúراهات تؤ¼ر سلبا Pىل دميومهتا وتواز�هتا 
املالية، اليشء ا°ي هيدد هذه اYٔنظمة aٕالفالس، وقد ٔ�ثري خطر تفامق 

، اليشء 2000املشالك اليت تعاين مهنا ٔ�نظمة التقاPد ببالد� مtذ س1نة 
لعمومLة تضع ٕاشاكلية ٕاصالح ٔ�نظمة التقاPد مضن ا°ي جعل السلطات ا

ٔ�ولو�هتا، ومعلت Pىل وضع ٕاسرتاتيجية ٕالصالح شامل لهذه اYٔنظمة، 
وذa Íع±د مقاربة Èشارúية، Èسمح aٕرشاك لك الفاPلني املتدÇلني يف 
قطاع التقاPد من سلطات معومLة وفرقاء اقÅصاديني واج±عيني، يف ٕاطار 

  .توافقي وبناء
�ٓن اYٔوان الختاذ إالجراءات الرضورية، اليت Èس1تدعهيا الوضعية لقد 

الراهنة اليت وصل ٕا'هيا نظام املعاشات املدنية، ؤ�ن ٔ�ي ت½Çٔري يف مxارشة 
إالصالح من ش½ٔنه ٔ�ن جيعل من إالجراءات اليت قد تُت�ذ مس1تقxال ®ري 

  .ذات Zدوى، Pىل اعتبار ٔ�ن Pامل الزمن يعد �اسام يف هذا اJال
 احلكومة ٕاصالح نظام املعاشات املدنية ورشا مس1تع*ال وتعترب

  .ومصري� ٕالنقاذ هذا النظام من إالفالس وضامن حقوق املنخرطني فLه
 ß1راسات والتقار�ر، السUة من اPوقد ٔ�كدت هذه ²س1تع*الية مجمو

واJلس ²قÅصادي  2013تقر�ري اJلس اPYٔىل �لحساaت س1نة 
، كام ٔ�ن الس1يد الرئIس اYٔول �لم*لس 2014و²ج±عي والبIيئ س1نة 

اPYٔىل �لحساaت، يف عرضه حول ٔ�عامل حمامك املالية ٔ�مام جمليس الربملان 
، 6�ٔر من Zديد ا+اطر الكxرية اليت ميثلها Pدم توازن 2016مايو  4بتارخي 

ٔ�نظمة التقاPد Pىل املالية العمومLة، ؤ�كد Pىل رضورة ٕاجياد �لول مشولية 
مببارشة مسلسل من إالصال�ات اYٓنية والعميقة Úشمل مجيع  والتعجيل

  .ٔ�نظمة التقاPد، وميتد Pىل املدى القصري واملتوسطي والبعيد
واحلكومة، ٕاذ Èس1تحرض �لك مسؤولية اللكفة ²ج±عية والس1ياس1ية 
لغياب ٔ�و ت½ٔجLل إالصالح، فٕاهنا Pازمة Pىل مxارشته وتزني3، ولكها ٔ�مل ٔ�ن 

خنراط الفاPلني الس1ياس1يني و²قÅصاديني و²ج±عيني تصل ٕاىل تفهم وا
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  .ٕالجناح هذا الورش
  الس1يد الرئIس،

  الس1يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
امسحوا يل ٔ�ن اس1تعرض ٔ�مام جلنتمك املوقرة ٔ�و ٔ�مام جملسمك املوقر 

  .اYٔس1باب واUواعي اليت اكنت وراء ٕاPداد هذا املرشوع
هذا القانون ي½ٔيت يف ٕاطار مجموPة من  فكام تعلمون، فٕان مرشوع

مشاريع القوانني اليت P�ٔدهتا احلكومة يف س1ياق إالصالح املقLايس لنظام 
املعاشات املدنية ملعاجلة العجز ا°ي يعرفه نظام املعاشات املدنية، بغية 

  .تدعمي تواز�ته املالية
ية، حLث ٕان نظام املعاشات املدنية يعرف جعزا ب�Lو� يف تواز�ته املال 

، ومن 2015ماليري درمه س1نة  3و 2014بلغ هذا العجز مليار درمه س1نة 
  . 2016مليار درمه �رمس س1نة  6املتوقع ٔ�ن يبلغ هذا العجز 

وهبذه الوثرية من املرتقب ٔ�ن تنفذ احÅياطات نظام املعاشات املدنية 
  .، ما مل يمت اع±د ٕاجراءات iروم حتسني موارده وتقليص نفقاته2022س1نة 

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن لك يوم نت½ٔخر فLه عن إالصالح �لكف النظام 
مليار درمه س1نو� حسب تقر�ر اJلس  20مليون درمه، ٔ�ي حوايل  60

  .اPYٔىل �لحساaت
  الس1يد الرئIس،

  الس1يدات والسادة املس�شار�ن،
ٕان اخÅالل التوازن املايل لنظام املعاشات املدنية �رجع ٕاىل Pدة 

  :مهنا Pىل اخلصوص ما ييلٔ�س1باب، نذúر 
ٔ�وال، ا��ساب املعاش بناء Pىل �ٓخر ٔ�جرة �لموظف، مما ٔ�دى ٕاىل 

يف املتوسط من �ٓخر ٔ�جرة  83%ارتفاع معدالت التعويض، حLث بلغت 
اكن يتقاضاها املوظف، واليت تعترب ¡س1بة مرتفعة مقارنة مع اUول اYٔخرى 

قد يفوق مxلغ ، و 53%والربتغال  65%وiرúيا  44%وكندا  50%كفر¡سا
 ؛110%املعاش مxلغ �ٓخر ٔ�جرة حLث يصل ٕاىل 

6نيا، Pدم توازن التعريفة املطبقة مقابل احلقوق اليت يضمهنا النظام، ٔ�ي 
ٔ�ن املعاش املمنوح للك موظف Úساوي ضعف مجموع ²قÅطاPات 

 واملساهامت احملينة؛
 28س1نة ٕاىل  623لثا، ارتفاع معدل سن التوظيف، حLث انتقل من 

 ة، اليشء ا°ي ٔ�دى ٕاىل تقليص مدة ²قÅطاPات واملساهامت؛س1ن
مساهام للك  12رابعا، تدهور العامل اUميوغرايف، حLث انتقل من 

 4، 2003مسامهني للك مÅقاPد وا�د س1نة  7، و1983مÅقاPد وا�د س1نة 
مسامهني اثنني للك  2، ليصل ٕاىل 2007مسامهني للك مÅقاPد وا�د س1نة 

 ؛2016مÅقاPد وا�د س1نة 
Çامسا، تطور ٔ�مد احلياة �س«ب حتسني الظروف املعIش1ية والتغطية 
الصحية، مما ٔ�دى ٕاىل طول مدة ²س1تفادة من املعاش، حLث انتقل ٔ�مد 

  .س1نة �اليا 21ٕاىل  1987س1نة يف  18.8س1نة من  60احلياة بعد 

هذه العوامل، حرضات الس1يدات والسادة، سامهت يف اخÅالل 
ام املعاشات املدنية، ا°ي ٔ�صبح معه من الرضوري التواز�ت املالية لنظ

اع±د ٕاصال�ات فورية واس1تع*الية من Z�ٔل اس1مترار رصف معاشات 
  .املتقاPد�ن احلاليني ومتكني املتقاPد�ن اجلدد من مس1تحقاهتم

 åشلك ٕاال مر�Ú ايس ا°ي تقرت�ه احلكومة الLٕان هذا إالصالح املق
مسلسل إالصالح، سÅIلوه ٕاصالح ٔ�وىل و�ٓنية ذات طابع اس1تع*ايل يف 

  : مشويل من Çالل توحLد ٔ�نظمة التقاPد يف قطبني

قطب معويم، جيمع مtخرطي نظام املعاشات املدنية والنظام  -
 امجلاعي ملنح رواتب التقاPد؛ 

وقطب Çاص هيم ٔ�جراء القطاع اخلاص واملهنيني والعامل  -
  .Çاصااملس1تقلني واYٔش�اص ®ري اYٔجراء ا°�ن �زاولون ¡شاطا 

وaٕالضافة ٕاىل ما س1بق، فٕان إالصالح املقرتح �رiكز Pىل مxدٔ��ن 
ٔ�ساس1يني، احلفاظ Pىل احلقوق املك�س1بة ٕاىل ôرخي دخول إالصالح �زي 

  .التنفLذ، التطبيق التدرجيي والسلس ملقÅضيات إالصالح
  حرضات الس1يدات والسادة،

  الس1يد الرئIس احملرتم،
ارمك قد مت ٕاPداده بعد مسلسل ٕان مرشوع القانون املعروض Pىل ٔ�نظ

�ل�شاور، يف ٕاطار معل ا�لجنة الوطنية امللكفة aٕصالح ٔ�نظمة التقاPد، 
وaالس1تtÄاس بتقر�ر اJلس اPYٔىل �لحساaت وتقر�ر مكÅب العمل اUويل 

 30وaلرٔ�ي ا°ي ٔ�صدره اJلس ²قÅصادي و²ج±عي والبIيئ بتارخي 
  .خبصوص هذا املوضوع 2014ٔ�كتو�ر 

ويدÇل هذا املرشوع يف ٕاطار مجموPة من إالجراءات، ارت½ٔت احلكومة 
  :اختاذها ٕالصالح نظام املعاشات املدنية، وهتم Yٔaساس املقايIس التالية

 �دد السن ا°ي جيب ٔ�ن حيال فLه Pىل التقاPد؛ 
 ¡س1بة ا��ساب املعاش؛

 اYٔجر املرجعي ال��ساب املعاش؛
  .¡س1بة ²قÅطاPات واملساهامت

املقايIس املتعلقة ب�س1بة ا��ساب املعاش واYٔجر املرجعي و¡س1بة ٕان 
²قÅطاPات واملساهامت س1تكون موضوع تدÇل زمLيل وصديقي الس1يد 

  .الوز�ر امللكف aملزيانية
ٕان هذه املقايIس جممتعة لن حتل ٕاشاكلية التقاPد بصفة هنائية، بل 

ت*اوز العرش س1متكن من ت½ٔجLل ٔ�زمة نظام املعاشات املدنية ملدة لن ت 
  .س1نوات

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن مرشوع القانون هيم املنخرطني يف نظام املعاشات 
املدنية، ويتعلق اYٔمر مبوظفي إالدارات العمومLة وامجلاPات الرتابية وبعض 

  .مtخرط 672.000مس1ت�ديم املؤسسات العامة وا°�ن يبلغ Pددمه حوايل 
  الس1يد الرئIس احملرتم،
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  السادة املس�شار�ن احملرتمني،حرضات الس1يدات و 
قxل تقدمي ٔ�مه مضامني مرشوع القانون، البد من ٔ�ن ٔ�نوه ؤ�ش1يد 
aلس1يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�عضاء جلنة املالية والتخطيط 
والتمنية ²قÅصادية، ؤ�نوه كذÍ مبجهود الرئIس احملرتم، ا°�ن سامهوا يف 

صادقة Pليه، وقد تفاPلت احلكومة دراسة ومtاقشة مرشوع القانون وامل
aٕجيابية مع هذا النقاش، حLث وافقت Pىل مقرتح تعديل ٔ�سايس يتعلق 

س1نة  a63ع±د مقاربة ٔ�كرث تدرZا يف الرفع من سن إال�ا� Pىل التقاPد ٕاىل 
  . ٔ�شهر عن لك س1نة 6مبقدار 

  الس1يدات والسادة،
ٕاليه، ا°ي  املشار 72.14تتÓدد ٔ�مه مضامني مرشوع القانون رمق 
  :È�ٔرشف بعرضه ٔ�مام ٔ�نظارمك يف املقÅضيات التالية

س1نة، ولٕالشارة فٕان  63ٔ�وال، حتديد سن إال�ا� Pىل التقاPد يف س1نة 
مقارنة مع ما هو معمول به يف بعض اUول، فٕان سن التقاPد �دد م:ال يف 

س1نة  62س1نة وفر¡سا  65س1نة وٕاس1بانيا  65س1نة والربتغال  65ٔ�ملانيا يف 
 . س1نة 65جياك وبل 

  :وقد مت اع±د مر�å انتقالية يف تطبيق هذا إالجراء وفق ما ييل
 ؛1957س1نة aل�س1بة �لمزداد�ن قxل س1نة  60
 ؛1957ٔ�شهر aل�س1بة �لمزداد�ن س1نة  6س1نة و 60
 ؛1958س1نة aل�س1بة �لمزداد�ن س1نة  61
 ؛1959ٔ�شهر aل�س1بة �لمزداد�ن س1نة  6س1نة و 61
 ؛1960اد�ن س1نة س1نة aل�س1بة �لمزد 62
  .1961ٔ�شهر aل�س1بة �لمزداد�ن س1نة  6س1نة و 62

س1نة لٕال�ا� Pىل التقاPد لن يطبق حسب  63وهو ما يعين ٔ�ن اع±د 
  .2024التعديل املقرتح ٕاال ابتداء من س1نة 

6نيا، إالبقاء Pىل سن إال�ا� Pىل التقاPد aل�س1بة لٔ
ساتذة الباح:ني 
 س1نة؛ 65يف 

. س1نة 65وظفني واملس1ت�دمني املعينني سفراء يف 6لثا، حتديد سن امل
وٕاذا اÙهتت ýاýم ٔ�و مت ٕاهناؤها، حسب احلا�، قxل بلوغ �د السن، فٕان 
التارخي املعترب من Z�ٔل إال�ا� Pىل التقاPد هو ôرخي اÙهتاء املهام ٔ�و ٕاهناؤها 

 س1نة؛ 63يف �ا� جتاوزه 
  :Pدرابعا، ٕاماكنية متديد �د سن إال�ا� Pىل التقا

ملدة ٔ�قصاها س�Åان، قابå �لت*ديد مرتني، aل�س1بة لٔ
ساتذة : �ٔ 
الباح:ني، ومرة وا�د لبايق املنخرطني يف نظام املعاشات املدنية، بقرار 

  لرئIس احلكومة؛
  .بظهري رشيف aل�س1بة �لموظفني واملس1ت�دمني املعينني سفراء: ب

الوطنية aل�س1بة Çامسا، ²حÅفاظ Yٔaساتذة الباح:ني وموظفي الرتبية 
لٔ
ساتذة الباح:ني واملوظفني اخلاضعني �لنظام اYٔسايس اخلاص مبوظفي 
وزارة الرتبية الوطنية، فٕان مرشوع القانون املذúور ينص يف مجيع احلاالت، 

مبا يف ذÍ �االت التقاPد قxل بلوغ �د السن، Pىل ٕاماكنية متديد �د 
عية، وذÍ بقرار �لسلطة اليت س1هنم ٕاىل ®اية ممت الس1نة اUراس1ية ٔ�و اجلام 

 لها صالحLة التعيني؛
حيدد مرشوع : سادسا، حتديد الو6ئق املعمتدة لتÓديد توارخي ²زد�د

القانون املذúور الو6ئق املعمتدة âح*ة لتÓديد توارخي ازد�د املنخرطني 
وذوي حقوقهم لالس1تفادة من معاشات التقاPد واليت iمتثل يف رمس الوالدة 

ق اليت تقوم مقامه، املدىل هبا حسب احلا� عند التوظيف ٔ�و عند والو6ئ
  .ازد�د اYٔوالد

دجtرب يوم وشهر ازد�د  31كام مت مبوجب مرشوع هذا القانون اعتبار 
 .املوظفني واYٔعوان ®ري احملدد يوم وشهر ازد�دمه

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن مرشوع هذا القانون قد تطرق لاكفة اجلوانب 
aلسن اليت جيب ٔ�ن حيال فهيا Pىل التقاPد املنخرطون يف نظام  املتعلقة

املعاشات املدنية، °Í فقد نصت املادة الثالثة من املرشوع Pىل ¡سخ 
  .1971دÚسمرب  30الصادر يف  012.71مقÅضيات القانون احلايل رمق 

  الس1يد الرئIس، 
  حرضات الس1يدات والسادة،

رى، Pىل ٔ�ن هذا املرشوع �ك�يس يف اÇYٔري ال بد من الت½úٔيد، مرة ٔ�خ
طابعا اس1تع*اليا، ويتعني التعامل معه �لك مسؤولية الزمة، aعتباره 
سIسامه يف اس1تعادة التوازن املايل �لصندوق املغريب �لتقاPد، اليشء ا°ي 

  .س1يضمن حقوق اYٔجLال القادمة
تلمك يه، الس1يد الرئIس، الس1يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�مه 

ضامني مرشوع القانون املعروض Pىل ٔ�نظار جملسمك املوقر، قصد اUراسة م
  .واملصادقة

  .والسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس1يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس1يد الوز�ر

  .هناك iمتة ملداåÇ احلكومة، يقدýا الس1يد الوز�ر امللكف aملزيانية

  :اد واملالية، امللكف aملزيانيةUى وز�ر ²قÅص املنتدبالس1يد الوز�ر 
�سم هللا الرمحن الرحمي امحلد � رب العاملني وصىل هللا وسمل Pىل س1يد� 

  .محمد وPىل �ٓ� وحصبه ٔ�مجعني
  الس1يد الرئIس احملرتم،

  لس1يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
يف نفس الس1ياق د�ل إالصالح ا°ي عرضه الس1يد الوز�ر، Úرشفين 

ا°ي يغري و�متم مبقÅضاه القانون احملدث  71.14رشوع قانون رمق ٔ�ن ٔ�قدم م 
ا°ي يغري  96.15لنظام املعاشات املدنية، ومرشوع القانون الثاين رمق 

  .و�متم مبقÅضاه القانون احملدث لنظام جامعي ملنح رواتب التقاPد
  الس1يد الرئIس احملرتم،



 �2016ريل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

8 

 )2016 يونيو 28( 1437 رمضان 22

لقانون ٕاىل ٕاصالح ، هيدف هذا ا71.14فß يتعلق مبرشوع القانون رمق 
  :مجموPة من املعايري

 4ٔ�ولها، الرفع تدرجييا من مسامهة اUو� واملنخرطني، لك مهنام ب 
  :س1نوات، حLث س1تصبح اكلتايل 4نقاط Pىل مدى 

 ابتداء من الشهر املوايل Uخول القانون �زي التنفLذ؛ 11%
 ؛2017ابتداء من فاحت ينا�ر  12%
 ؛2018ابتداء من فاحت ينا�ر  13%
  .2019ابتداء من فاحت ينا�ر  14%

هو اع±د اYٔجر املتوسط �ل<ين س1نوات اÇYٔرية من  ،املعيار الثاين
س1نوات،  4العمل كقاPدة ال��ساب املعاش �شلك تدرجيي Pىل مدى 

 ؛2017ابتداء من س1نة 
 %2.5النقطة الثالثة، مراجعة ال�س1بة الس1نوية ال��ساب املعاش من 

، 2017وق اليت س1تك�سب ابتداء من فاحت ينا�ر فß خيص احلق 2%ٕاىل 
مبعىن ٔ�ن احلقوق اليت اك�س«ت قxل هذا التارخي حيافظ Pلهيا، ويه حقوق 

 ؛2.5%مك�س1بة ب�س1بة 
درمه يف الشهر  1000الرفع تدرجLا من مxلغ احلد اYٔدىن �لمعاش من 

درمه ابتداء من الشهر املوايل  1200: درمه Pىل حمطتني �1500اليا ٕاىل 
U ،ذL1500و 2017ابتداء من فاحت ينا�ر  1350خول القانون �زي التنف 

  .2018درمه ابتداء من فاحت ينا�ر 
كام يقرتح املرشوع ٕادÇال مجموPة من التعديالت التقtية Pىل بعض 
املقÅضيات �لمالءمة، تتعلق مبراجعة املدة اUنيا لالس1تفادة من املعاش قxل 

املطبقة يف هذه احلا� وبتصفLة املعاش بلوغ �د السن وaل�س1بة �لس1نوية 
و�سن اس1تحقاق الزوج �لمعاش اYٓيل من زوجÅه املتوفاة مع سن إال�ا� 
Pىل التقاPد وaٕلغاء رشط العدد اYٔقىص لٔ
قساط الس1نوية القابå �لتصفLة 

  .قسطا 40واحملدد يف 
  الس1يد الرئIس احملرتم،

ملتعلق مبنح رواتب ا 96.15فß يتعلق مبرشوع القانون الثاين رمق 
التقاPد، هذا القانون هيدف ٕاىل الرفع من مxلغ احلد اYٔدىن �لمعاش aل�س1بة 
ملتقاPدي النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاPد، Pىل غرار نظام املعاشات 

  .العسكرية ونظام املعاشات املدنية، اليت يد�رها الصندوق املغريب �لتقاPد
  الس1يد الرئIس احملرتم،

  والسادة املس�شار�ن احملرتمني الس1يدات 
تلمك ٔ�مه املقÅضيات اليت Zاءت هبا مشاريع القوانني السالفة ا°úر، بعدما 
متت مtاقش1هتا واملصادقة Pلهيا داÇل جلنة املالية والتخطيط والتمنية 

  .²قÅصادية مب*لسمك املوقر
ومما الشك فLه، فٕان اع±د هذه القوانني من طرف جملسمك املوقر 

ن، من Øة، من تدعمي التواز�ت املالية لنظام املعاشات املدنية، س1ميك
قصد متكLنه من ²س1مترار يف رصف املعاشات �لمتقاPد�ن احلاليني 

  .واملس1تقxليني، يف ٔ�فق ٕارساء ٕاصالح مشويل يضمن رشوط اUميومة
ومن Øة ٔ�خرى، س1ميكن هذا إالصالح من حتسني مس1توى املعاشات 

رطي نظام املعاشات املدنية والعسكرية والنظام �لف©ات الهشة من مtخ
  .امجلاعي ملنح رواتب التقاPد

  .السالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس1يد رئIس اجللسة
 .شكرا لس1يد الوز�ر

اللكمة ملقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية لتقدمي تقار�ر ا�لجنة حول 
  .املشاريع

  .ٕاذن وزع
  :مشاريع الثالثة دفعة وا�دةٔ�فÅح aب املناقشة �ل 

  سIسمل؛: الفريق ²س1تقاليل �لو�دة والتعادلية
  .فريق اYٔصا� واملعارصة

  :املس�شار الس1يد عبد العز�ز بنعزوز
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني

  الس1يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

  الس1يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ملوضوع ا°ي نناقشه اليوم موضوع Pىل درZة úبرية من اYٔمهية ا

واخلطورة يف نفس الوقت، Yٔنه هيم املاليني من املغاربة، وهو موضوع 
اس1ت½ٔ¼ر بنقاش طويل Pىل السا�ة الس1ياس1ية الوطنية ولس1نوات Pديدة، 
نقاش شارك فLه العديد من الفاPلني س1ياس1يني، اج±عيني، اقÅصاديني، 

ومؤسسات دس1تورية كذÍ، اعتبارا لٔ
مهية القصوى لصناديق  جممتع مدين
  .التقاPد يف احلفاظ Pىل السمل ²ج±عي ومتاسك ب�Lات اJمتع

فقxل التطرق ملضامني املشاريع ا�يل تقدمت ٔ�مامtا، البد من ال�سجيل 
  :يف البداية املالحظات اYٔولية التالية

يف القLام aٕالصال�ات ٔ�وال، ¡س*ل هدر الزمن الس1يايس من احلكومة 
الهيلكية ملنظومة التقاPد يف بداية وال�هتا، وiرúت اYٔمر ٕاىل اYٔنفاس اÇYٔرية 
من وال�هتا، اليشء ا°ي يطرح الك:ري من Pالمات ²س1تفهام حول ÇلفLة 

يف �ٓخر  -كام قلت  -احلكومة يف تعطيل وت½Çٔري هذه املشاريع القوانني 
 ٔ�نفاس معرها؛

ومة Yٓراء لك الفرقاء ²قÅصاديني و²ج±عيني ولك 6نيا، جتاهل احلك
املؤسسات اUس1تورية اليت شارúت يف النقاش حول ٕاصالح مtظومة 
التقاPد، خصوصا رٔ�ي اJلس ²قÅصادي و²ج±عي والبIيئ وطبعا 
ومضنيا رٔ�ي املركز�ت النقابية والفاPلني ²ج±عيني وaيق املؤسسات 

 اUس1تورية؛
Pىل احلكومة ٔ�ن Èرشع يف بداية وال�هتا بت«ين ٕاصالح مشويل  6لثا، اكن
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 åxرهن احلكومات املقi س ٔ�نIانتقالية ول åايس مكر�Lيتضمن ٕاصالح مق
aٕصالح مقLايس بدون ٔ�ي مقاربة مشولية، احلكومة تدعي ٔ�هنا متتï املقاربة 
 الشمولية لٕالصالح ولكن مل ت½ٔت ٕاال aٕصالح مقLايس تقين حمدود Zدا، ومل

تقدم مقار�هتا ٔ�و رؤ�هتا لشمولية إالصالح، ٕاما لعجزها ٔ�و خللفLات 
 س1ياس1ية، ختفي الكشف عن هاته اخللفLات؛

رابعا، لIس �لحكومة ٔ�ي مربر لهذا ا'هتاون والتلكؤ والتباطؤ يف ٕاصالح 
²خÅالالت الب�Lوية ملنظومة التقاPد، خصوصا ؤ�هنا اس1تفادت من �ٓراء 

واJلس ²قÅصادي و²ج±عي والبIيئ، ؤ�يضا اJلس اPYٔىل �لحساaت 
، i2007كLيف توصيات الهي½ٔة الوطنية ٕالصالح مtظومة التقاPد �Yٔريل 

لكن احلكومة انفردت بتزنيل ٕاجراءات ال ميكن اعتبارها ٕاال ٕاصال�ا 
مقLاس1يا، �روم تقليص العجز اYٓين، وس1يظل العجز قامئا ويتعمق ٕان مل 

ولية توقف هذا الزنيف �شلك Zذري، وذÍ ما تعمتد احلكومة مقاربة مش
حيصل اليوم، وبغيت نفÅح وا�د القوس، وبغيت نقول Pىل ٔ�نه احلكومة 
�ني تتÓدث عن املشاروات، فه,ي مشاورات مع ذاهتا ولIس مع اYٓخر�ن، 
ال ميكن ٔ�ن نتÓدث عن مشاورات ٕان مل iمتخض عهنا اتفاقات �رىض عهنا 

احلكومة تقول لنا ٔ�ودي ٔ�� كن�شاور، ولكن امجليع، aلتايل ما ميك�ش جتي 
  .كتد�ر �رٔ�هيا ما كتد�رش �رٔ�ي اYٓخر�ن، Pىل اYٔقل يف احلدود اUنيا

  الس1يد الرئIس،
خبصوص مضامني إالصال�ات اليت تقرتCا احلكومة من Çالل هذه 
املشاريع القوانني، Ùريد من احلكومة ٔ�ن جتيب Pىل اYٔس1ئå اجلوهرية 

  : واحلارقة
كن هذا إالصالح من جتاوز جعز صناديق التقاPد؟ وب½ٔي مثن هل س1مي

  وiلكفة؟ وهل س1يوفر ضام�ت العIش الكرمي �لمتقاPد�ن؟
  الس1يد الرئIس،

جنازف وجنزم القول إالZابة aلنفي Pىل لك هذه اYٔس1ئå، ففß يتعلق 
  :aملشاريع املقدمة، ¡س*ل ما ييل

 28%رة لتصل ٕاىل الرفع من ¡س1بة ²قÅطاع من عنارص اYٔج: ٔ�وال
مtاصفة بني املوظف واUو� مكشغل، وهنا ال ميكن ٔ�ن نقxل Pدم حتمل 
اUو� ملسؤوليهتا ²ج±عية ٕازاء موظفهيا، ش½ٔهنا âش½ٔن مجيع املشغلني، 
فكام هو معروف دوليا، فاملساهامت يمت توزيعها Pىل ٔ�ساس الثلث لٔ
Zري 

قÅصادي و²ج±عي والثلثني �لمشغل، وهذا من توصيات اJلس ²
والبIيئ مكؤسسة دس1تورية، ولكن احلكومة ترص Pىل املزيد من تفقري 

  . الطبقات املتوسطة وتفقري لك الف©ات د�ل املوظفني
هاذ إالجراء ا°ي تقرتحونه سIسامه �شلك úبري ومxارش يف ٕاضعاف 

 القدرة الرشائية �لموظفني، خصوصا ذوي اÇUل الضعيف؛
 2%حتديد مxلغ املعاش من اYٔجر املرجعي لتصبح 6نيا، ختفLض ¡س1بة 

، وهو يعترب iراجعا úبريا عن املك�س1بات ²ج±عية �لطبقة 2.5%بدل 
الشغيå، حLث سIس1هتدف املوظفني املرتبني يف السالمل اUنيا �لوظيفLة 

  .العمومLة
نعتقد ٔ�نه اكن Pىل احلكومة، Pىل اYٔقل، مالءمة مؤرش تقLمي املعاشات 

ى تنازيل Úس1تفLد مtه ذوي اÇUل املنخفض وٕا�داث نظامني وفق مtح
ٔ�سايس وiمكييل، وذÍ لتحسني معاش تقاPد املوظفني اYٔكرث ترضرا من 

 ختفLض ¡س1بة حتديد مxلغ املعاش؛
6لثا، الرفع من سن ٕا�ا� املوظفني واملس1ت�دمني املنخرطني يف نظام 

دف التحمك يف iراجع س1نة، هب 63املعاشات املدنية Pىل التقاPد ليصل ٕاىل 
ا'منو اUميوغرايف لعدد املنخرطني ال�ش1يطني، وا°ي ٔ�صبح هيدد دميومة 
الصندوق املغريب �لتقاPد وتوازنه املايل، وذÍ بعد iراجع املعامل 

فقط من املنخرطني ال�ش1يطني للك مÅقاPد،  %2.5اUميوغرايف ٕاىل حوايل 
  .ولن Úس1تطيع الصمودلكن مفعول هذا إالجراء ظريف، ووقعه iرقLعي، 

فاحلكومة Èس1تعد لطرح مرشوع قانون التوظيف aلتعاقد، وهذا سزييد 
من بطء وثرية ز�دة Pدد املنخرطني ال�شطني يف الصندوق ومtاقض 
�لمجهودات اليت تدعي احلكومة ٔ�هنا تقوم وتبذلها ٕالصالح ٔ�نظمة التقاPد، 

Pىل التقاP لني لٕال�ا�xدد مقابل ²رتفاع املهول �لمقP ث س1يصبحLد، ح
، هذا العدد قابل لالرتفاع 2020يف ٔ�فق  443.000املتقاPد�ن طبعا 

من املوظفني Úس1توفون رشط ٔ�كرث من  a93.600عتبار وجود ما يناهز 
س1نة من اخلدمة الفعلية، اليت متكهنم من ا�لجوء ٕاىل التقاPد املبكر  30

 .ال�س1يب
ٕاىل معدل مtخرط  ويف لك احلاالت فٕان العامل اUميوغرايف س1يصل

، حLهنا س1يصاب الصندوق املغريب 2024¡ش1يط وا�د للك مÅقاPد س1نة 
  .�لتقاPد aلسكÅة القلبية، ال قدر هللا

  الس1يد الرئIس،
  الس1يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

Pىل ÇلفLة املنحى السليب ا°ي اختذته احلكومة يف تزنيل مرشوع 
ن تعنت ®ري مفهوم من طرفها، فال يه ٕاصالح مtظومة التقاPد وما واúبه م

ٔ�نص�ت �لمركز�ت النقابية Çالل احلوار ²ج±عي، ا°ي يعترب ٔ�مه �ٓلية 
من �ٓليات اUميقراطية ال�شارúية، وال يه ٔ�قرت بفشل هذا احلوار، ومسعنا 
قxل قليل �لس1يد الوز�ر يتÓدث عن احلوار وعن املشاورات، وال Ç�ٔذت 

  .ب½ٓراء املؤسسات اUس1تورية
ٔ�قول Pىل ÇلفLة هذا املنحى، فٕان فريق اYٔصا� واملعارصة ال ميكtه 
املشاركة يف هذا العبث يف تدبري ٕاشاكلية مtظومة التقاPد، Yٔن إالصالح 
ا°ي تقدمه احلكومة اليوم ال يعدو ٔ�ن �كون ٕاصال�ا جزئيا، س1يرتتب عنه 

 ملعاش حLف úبري يف حق الشغيå واملوظفني اليت س1تعمل ٔ�كرث وتدفع ٔ�كرث
، %4ٔ�قل، غت�دم �زاف، الز�دة يف السن، غتدفع ٔ�كرث Yٔنه زادوا Pليه 

ملعاش ٔ�قل، يعين الراتب د�ل املعاش غيكون ٔ�قل، وما اك�ن اكرثة ٔ�كرث 
  .من هاذي

  الس1يد الرئIس،
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ٕان بالد� الزالت، مع اكمل اYٔسف، حتتل مراتب مÅ½ٔخرة يف هذا 
Çا ا°ي اtال ال ليشء ٕاال ٔ�ن نظامJلينا اP لينا  -رت�ه ٔ�و فرضP ٔ�و فرض- 

وي�xغي Pىل احلكومة ٔ�ن متتï الش*اPة aش تقول لنا ٔ�ش1نو يه التوصية 
د�ل صندوق النقد اUويل واملؤسسات املالية ا�يل عطاiمك الفلوس، سلفت 
لمك الفلوس ٔ�ش1نو يه رشوطها، واش هاذ اليش داÇل يف الرشوط د�ل 

iرهن املغاربة �لمس1تقxل وaش iزيد تفقر  املؤسسات املالية اUولية aش
توصيات ما ®ادÚش نقول  –تنفذ  -املغاربة؟ واحلكومة ما يه ٕاال ٔ�داة تنفذ 

ٔ�س1يادها، ولكن تنفذ التوصيات د�ل صندوق النقد اUويل واملؤسسات 
  .ا�يل كتعطيمك الفلوس

 åليZ دماتÇ دى الف©ات اليت قدمت�aٕ وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�س�شهد هنا
هذه . الوطن، الف©ات اليت تعاين، ويه ف©ات املتقاPد�ن العسكرينيلهذا 

الف©ة وضعها م½ٔساوي، ؤ�فرادها تقريبا ختلينا عهنم ٔ�مام هزا� املعاشات اليت 
تعترب ومصة Pار يف جxي�tا اكملني، دو� وحكومة، ٔ�ي ٕاذالل ؤ�ي ýانة ٔ�كرب 

بحثون عن معل من ٔ�ن جند العديد من املتقاPد�ن العسكريني واYٔمtيني ي 
âحراس ليليني، ويعIشون ظروفا م½ٔساوية Zدا بعدما ٔ�فtوا زهرة معرمه 
 åس1ئYٔىل حوزة الوطن، ولكن هذا اكن موضوع سؤالنا يف اP اPدفا

  . الشفوية �لس1يد وز�ر املالية
 الس1يد الرئIس،

¡س*ل، مع اكمل اYٔسف، غياب رؤية ٕاسرتاجتية Uى هذه احلكومة 
به يف الرب�مج احلكويم وما الزتم به الس1يد وز�ر  وغياب تفعيل ما الزتمت

، 2012ال�شغيل والتكو�ن املهين مtذ مtاقشة مرشوع قانون املالية لس1نة 
  .من عزم احلكومة لٕالرساع بتوس1يع قاPدة املسامهني

مفن املفارقات العجيبة اليت ال م:يل لها يف مجيع ب�ان العامل، ٔ�ن توZد 
صناديق التقاPد وقادرة Pىل الوفاء aلزتاماهتا  ف©ات قادرة Pىل املسامهة يف

فß يتعلق �متويل هذه الصناديق، ٔ�ن توZد هذه الف©ات Çارج التغطية، 
وف©ات كثرية، بال ما جنرد و¡سمي هاذ الف©ات، بل هاذ الف©ات ٕان مت 

  .لت*اوز مشلك حمدودية التغطية -ال حما�  -ٕادماØم سIسامهون 

  :اجللسة رئIسالس1يد 
  ..، اÙهت,ى الوقتشكرا

  :املس�شار الس1يد عبد العز�ز بنعزوز
  ..س1نصوت ضد مشاريع النصوص.. للك هذه إالعتبارات.. 

  : الس1يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس1يد املس�شار احملرتم

  .فريق العدا� والتمنية

  :عبد الصمد مرميي الس1يداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  السادة الوزراء،
  دة املس�شار�ن احملرتمني،الس1يدات والسا

هذه مtاس1بة ليك نعرب فهيا عن موقفtا من ٕاصالح ٔ�نظمة التقاPد، ا°ي 
  .Zاءت مضمنة يف مشاريع القوانني املعروضة Pىل جملس1نا املوقر

ٔ�وال، السادة الوزراء، البد ٔ�ن نؤكد، فعال، Pىل املدى الزمين ا°ي 
، و�لك ٔ�سف، ٔ�ننا يف مرت به هذه العملية ٕاصالح ٔ�نظمة التقاPد، و¡س*ل

واكن  - املغرب ضيعنا حلظات ôرخيية ٕالصالح هذه اYٔنظمة، واكن بود� 
ٔ�ن iكشف لنا احلكومة عن ا°�ن اكنوا س«xا  - هذا موقفtا يف جلنة املالية 

، اليت 2010ويف حمطة س1نة  2007واكنوا وراء هذا الت½Çٔري يف حمطة س1نة 
  .لتقاPداكنت فهيا فرصا ôرخيية ٕالصالح ٔ�نظمة ا

البد ٔ�ن نذúر ٔ�يضا، ب½ٔننا قد اش1تغلنا كفرقاء اج±عيني وفرقاء اقÅصاديني 
وممثلني عن الصناديق املعنية واحلكومة يف ٕاطار ا�لجنة التقtية املن«:قة عن 

س1نوات، وهذه ا�لجنة التقtية قد قدمت تقر�را،  9ا�لجنة الوطنية ملدة 
نية نظرا الس1تع*الية وضع ٔ�وصت فLه، ٔ�وال، aٕصالح نظام املعاشات املد

ومالية هذا الصندوق، ؤ�وصت كذÍ بعد ذÍ ٕاىل املرور ٕاىل القطب 
العمويم والقطب اخلاص يف مدى توحLد القطبني يف قطب وا�د Yٔنظمة 

  .التقاPد
وقد مر هذا املوضوع ٔ�و هذا إالصالح مبجموPة من التقار�ر 

  :و²فÓÅاصات والتوصيات نذúر مهنا
 ٔYلس اJد، ٔ�وال، اPشخيص صناديق التقاÈ ت ا°ي اعمتدaىل �لحساP

واعمتد توصيات ا�لجنة التقtية املن«:قة عن ا�لجنة الوطنية، ؤ�وىص مبجموPة 
مقايIس يبدو ٔ�هنا اكنت ٔ�كرث �دة ؤ�كرث قساوة من املقايIس اليت Zاءت هبا 

  مشاريع القوانني؛
صدر رٔ�يه وZاء بعده اJلس ²قÅصادي و²ج±عي والبIيئ ا°ي �ٔ 

بناء Pىل ٕا�ا� رئاسة احلكومة يف موضوع املعاشات املدنية، واكن لٕالحتاد 
الوطين �لشغل aملغرب موقف ٕاجيايب يف هذا اJلس ²قÅصادي 
و²ج±عي خبصوص هذا الرٔ�ي، هذا الرٔ�ي ا°ي اليوم Úس1تدل به مت 

 18التصويت Pليه aلرفض، والتصويت aلرفض اكن تصويتا Pىل ٔ�زيد من 
توصية، ال هتم فقط نظام املعاشات املدنية، ولكن هتم النظام امجلاعي ملنح 

  .رواتب التقاPد
واليوم، وامحلد �، ٔ�ننا ¡سمع aع±د توصيات هذا الرٔ�ي ا°ي مت 
التصويت Pليه aلرفض، توصيات اJلس ²قÅصادي اليت مهت ٕا�داث 

Pىل التقاPد، وٕاصدار اUرZة اجلديدة، مواúبة لرفع السن، سن إال�ا� 
قانون ٕاطار يؤطر ٕاصالح ٔ�نظمة التقاPد �رمهتا وكذÍ املرور ٕاىل 

  .ٕاصال�ات مقLاس1ية، هتم النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاPد
  الس1يدات والسادة املس�شار�ن،

  السادة الوزراء،
ٕان موقفtا ا°ي Pرب� عنه يف جلنة املالية ونعرب عنه اليوم حول ٕاصالح 
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قاPد، Zاء ٔ�وال حول الز�دة ٔ�و الرفع من احلد اYٔدىن �لمعاشات ٔ�نظمة الت
املدنية، وموقفtا هذا Úس�tد Pىل ٔ�ن احلد اYٔدىن �لمعاشات املدنية اليوم 

درمه ٕاىل  400درمه، وا°ي مر من مرا�ل من  1000ا°ي يوZد يف 
درمه، وٕان اكن ال يفي  1500درمه، نعترب ب½ٔن هذا الرفع ٕاىل  1000

a لغرضa ل�س1بة لهذه الف©ة قمية ماليةa ل�س1بة لهذه الف©ة الهشة، ولكن يعترب
  .ýمة

و°Í اكن موقفtا من هذا الرفع موقفا ٕاجيابيا، ومل ي�tاقض موقفtا �ني 
التصويت Pىل احلد اYٔدىن �لمعاشات املدنية يف النظام امجلاعي ملنح رواتب 

اء اكن aل�س1بة �لعسكريني التقاPد، Yٔننا نعترب هذا احلد اYٔدىن �لمعاش، سو 
ٔ�و aل�س1بة �لمدنيني، فهو س1يان، فاYٔمر س1يان، و°Í اكن موقtا ٕاجيابيا 

  .aل�س1بة �لÓد�ن معا
هو موقف موضوعي  2%مث ٕان موقفtا من املقLاس املتعلق ب�س1بة 

وم�سجم مع توصية ا�لجنة التقtية اليت تدعو ٕاىل تقريب املقايIس، فاملرور 
ا يه تقريب مع املقLاس احلايل املعمول به يف النظام ٕامن 2%ٕاىل  2.5%من 

امجلاعي ملنح رواتب التقاPد، Yٔننا نؤكد معا ٔ�ن هذه إالصال�ات املقLاس1ية، 
وكام ٔ�كد اJلس ²قÅصادي و²ج±عي والبIيئ واJلس اPYٔىل 
�لحساaت، يه ٕاصال�ات مقLاس1ية لفرتة زمtية معينة، ولكن يه يف اYٓن 

  .ت iروم تقريب املقايIس بني النظامني يف ٔ�فق ٕادماØامنفسه ٕاصال�ا
  الس1يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  السادة الوزراء،
ٕاننا نعترب ب½ٔن الوضعية ²قÅصادية و²ج±عية �لمتقاPد�ن ال ت½ٔيت فقط 
من املعاشات اليت يتقاضوهنا، Yٔننا نعترب ٔ�ن هناك حتسني دÇل ®ري مxارش 

Çالل اYٔعامل ²ج±عية ومن Çالل التغطية الصحية والتعاضد،  من
ولٔ
سف اليوم ¡شهد iرايم بعض العصاaت Pىل التعاضد�ت وPىل اYٔعامل 

  .²ج±عية �شلك مؤسف Zدا
ومن هذا املنرب، ومن هذا املنطلق، حنن الزلنا نؤكد وندعو احلكومة 

ني Jaلس اPYٔىل �لقLام aفÓÅاصات يف هذه التعاضد�ت ؤ�ن Èس1تع
�لحساaت، كام تنص Pىل ذÍ مدونة احملامك املالية بفÅح حتقLق والقLام 
aفÓÅاصات والبحث يف النفقات املنجزة وحصة هذه النفقات وصدقLهتا يف 
لك مجعيات اYٔعامل ²ج±عية، اليت تتلقى دعام من اUو� وامجلاPات 

اوالت اليت Èسامه فهيا اUو� الرتابية واملؤسسات العمومLة، ويف لك املق
وامجلاPات الرتابية، Yٔن تقدمي هذه اخلدمات هتم لIس فقط املوظفني 
ال�شطني ولكن ٔ�يضا هتم املتقاPد�ن، وحنن نعترب ٔ�ن الك:ري من احلقوق 
²قÅصادية و²ج±عية تضيع �س«ب هذا التبذ�ر و�س«ب هذه 

هذه التعاضد�ت ويف  ²خÅالالت و�س«ب Pدم وجود احلاكمة املالية يف
  .مؤسسات اYٔعامل ²ج±عية، هاته اليت ٔ�رشت

  .والسالم Pليمك ورمحة هللا

  :اجللسة رئIسالس1يد 
  .شكرا الس1يد املس�شار

  .يقدم اللكمة مكÅوبة، شكرا: اللكمة �لفريق احلريك
  . كذÍ: فريق التجمع الوطين لٔ
حرار

  . راتوزع، شك: فريق ²حتاد العام ملقاوالت املغرب
  ..تفضل يف �دود: الفريق ²شرتايك

  :املس�شار الس1يد عبد امحليد فاحتي
  .شكرا الس1يد الرئIس

  السادة الوزراء،
  الس1يدات والسادة املس�شار�ن،

ٔ�وال، ال بد ٔ�ن ٔ�عيد الت½úٔيد Pىل ٔ�ننا يف Zلسة مت االتفاق يف ٕاطار 
لنظام اUاÇيل االتفاق Pىل خمالفة القانون وخمالفة قانون تنظميي، ا°ي هو ا

  .Jلس املس�شار�ن، وهذا يؤسف � Zدا
مشاريع  3املس½ٔ� الثانية ٔ�ن مشاريع القوانني اليت نناقش اليوم يه 

، مرشوع 72.14، مرشوع قانون رمق 71.14مرشوع قانون رمق : قوانني
  . 96.15قانون رمق 

مشاريع قوانني ال جتيب عن النقاش العام ٕالشاكلية التقاPد، لٔ
سف 
شديد فه,ي مشاريع قوانني Zاءت لتجيب Pىل مدÇل معني aل�س1بة ال 

�لحكومة لٕالZابة Pىل ٕاشاكلية التواز�ت املالية �لصندوق املغريب �لتقاPد 
فقط، وال نغفل بطبيعة احلال إالجراء املتعلق aلرفع من احلد اYٔدىن 

Ù امة، وهذا ٕاجراء ال ميكن ٕاال ٔ�نP كون �لمعاشات املدنية والعسكرية بصفة
  .معه

 10لكن، إالشاكل احلقLقي ٔ�نه اليوم هبذه املشاريع، بعد ٔ�هدر� قرابة 
س1نوات من العمل داÇل ا�لجنة الوطنية وا�لجنة التقtية ٕالصالح ٔ�نظمة 
التقاPد، بعد تب�Iس مؤسسة احلوار ²ج±عي، نظرا لغياب إالرادة 
 الس1ياس1ية �لحكومة �لوصول ٕاىل توافق جمدي ملدÇل Pام وحقLقي
لٕالصالح الشمويل، جتاهل احلكومة Yٓراء املؤسسات اUس1تورية الوطنية، 
اJلس ²قÅصادي و²ج±عي والبIيئ، اJلس اPYٔىل �لحساaت، جتاهل 
احلكومة Yٓراء حىت املؤسسات اUولية، حىت البنك اUويل قال رٔ�يه، حىت 

، ال جند مكÅب العمل اUويل قال رٔ�يه، لك هاته اYٓراء، لٔ
سف الشديد
  .لها صدى يف املشاريع الثالث اليت بي�tا

ٕاذن عام نتÓدث؟ هل فعال اخلطاب احلكويم ا°ي يقول هناك 
ٕاصالح، ما هو إالصالح؟ إالصالح ٔ�ن جند �لوال مس1تدامة ٕالشاكالت 
قامئة، هل جند اليوم من Çالل هاته املشاريع �لوال مس1تدامة لٕالشاكليات 

نعم س1نÓل اYٔمر يف . قطعا ال: قاPد؟ ٔ�جLبالكربى اليت تعرفها ٔ�نظمة الت
صندوق وا�د، الصندوق املغريب �لتقاPد، Pىل مدى س1نوات معدودات 

  .ونعود ٕاىل نقطة الصفر
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لٔ
سف الشديد، هاجس احلكومة اليوم، ويف خLط �ظم، ال يت*ىل 
فقط فß حنن بصدده اليوم، وهو هاجس تقليص العجز من مزيانية اUو�، 

اب�سامة وثغرا مفÅو�ا يب�سم لنا من املؤسسات املالية هاجس ٔ�ن نلقى 
اUولية، هو ٔ�ن نقوم مبا ٔ�مكن من تقليص مصاريف اUو� Pىل حساب 

  .املواطن املغريب
اليوم، املوظف املغريب يف الوظيفة العمومLة س1يؤدي مثن ما حنن 
بصدده اليوم فقط لو�ده يف ²قÅطاع يف ال�س1بة الس1نوية ال��ساب 

 قاPدة ا��ساب اYٔجر املرجعي، كذÍ هاذ اخليط الناظم هو املعاش يف
مليار ا°ي  45جزء من اخللفLة اليت حتمكت يف ٕالغاء صندوق املقاصة، ٔ��ن 

رحبناها من صندوق املقاصة � قوم؟ هو نفس اYٔمر ا°ي يتحمك يف مtطق 
  ". إالصالح"احلكومة يف ما Èسميه بصفة Pامة ب 

صالح لIس فقط التواز�ت املالية، لٔ
سف الشديد، اليوم aالٕ 
واحلكومة تتÓدث فقط Pىل الصندوق املغريب �لتقاPد، ٔ��ن يه التواز�ت 
²ج±عية؟ هل جييب املرشوع، جتيب املشاريع اليت تعتربها احلكومة 
ٕاصال�ا Pىل اخللل يف التواز�ت ²ج±عية اليت Úشهدها الصندوق 

درمه، ا�يل  P�ٔ4500ىل معاش  الوطين �لضامن ²ج±عي؟ P�ٔىل ٔ�جر،
  .درمه 4500مليون خيرج ب  2كIشد 

النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاPد، الفقر بعينه، صندوقان ي�Å*ان 
الفقر والفاقة، هذا هو إالصالح، وهذا هو إالصالح الشمويل لIس 

  .ٕاجراءات مقLاس1ية لIست aٕصالح ولن iكون
  الس1يد الرئIس،
  السادة الوزراء،

ديالت اليت تقدمtا هبا رفضمتوها، ويه تعديالت Ç�ٔذ�ها من حىت التع
خطا�مك، Ç�ٔذ�ها من مذúرة التقدمي اليت ج©مت هبا يف مشاريع القوانني اليت 
ب½ٔيدينا اليوم، رفضمت حىت اUيباZة اليت تنص Pىل ٔ�ن هذا مدÇل لٕالصالح 

ص الشمويل يف املس1تقxل ؤ�ن اUيباZة لIست جزءا من القانون ٕاال ٕاذا ن
  .القانون برصاح العبارة ٔ�هنا جزء مtه

لٔ
سف، لIس هناك ٕاصالح يف اYٔفق �رفض التعديالت، سواء ما 
يتعلق aل�س1بة الس1نوية ال��ساب املعاش، ما يتعلق بقاPدة ا��ساب 
اYٔجر املرجعي �لمعاش، ما يتعلق aالقرتاح الوحLد ا°ي قدمtاه، ما يتعلق 

Pلنظام اجلامعي ملنح راتب التقاaد.  
  ،الس1يد الرئIس

امسح يل ٔ�ن ٔ�قول ٕاÙمك ال iريدون ٕاصال�ا حيافظ Pىل التواز�ت 
  ..²ج±عية، aلعكس متعنون يف مسارمك aالب�سام ملؤسسات اUولية

  :الس1يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس1يد املس�شار احملرتم

  .اÙهت,ى الوقت القانوين ا+صص �لفريق

ٕاذن س�سمل ¡س�ة من .. غلواللكمة لفريق ²حتاد املغريب �لش
  املداåÇ؟ ²حتاد املغريب �لشغل، �ٓه وشكون من ®ريك؟

  :املس�شارة الس1يدة ٔ�مال العمري
  الس1يد الرئIس،

  الس1يدات والسادة املس�شار�ن،
�رشيعية �لقة ٔ�خرى من �لقات التعنت احلكويم ال نعترب هذه اجللسة 

الشعب  الهادف ٕاىل رضب حقوق ومك�س1بات الطبقة العامå ومعوم
املغريب وiرمجة فعلية لنوا�ها يف متر�ر ٔ�مه القوانني ²ج±عية، اليت متس يف 
العمق احلياة ²قÅصادية و²ج±عية �لمغاربة، واختاذ قرارها وخمططها 
²نفرادي اخلطري والرتاجعي يف حق مÅقاPدي الغد، Çارج مؤسسة احلوار 

  .²ج±عي اJمد
يث امللعون، الز�دة إالجxارية يف سن التقاPد، القرار املمتثل يف الثال

الرفع من ²قÅطاPات وتقليص قمية املعاش وفق مقاربة ٔ��ادية وس1ياسة 
فرض اYٔمر الواقع، اليت iهنجها احلكومة، ويف ٕاطار معاجلة جتزيLÄة مللف 
شائك حتت غطاء ٕاصالح ٔ�نظمة التقاPد Pىل حساب اYٔجراء، احللقة 

صالح، وهو ما يؤكد مبا ال يدع جماال �لشك اYٔضعف يف مسلسل االٕ 
اس1مترار احلكومة وٕاىل �ٓخر حلظات من معرها يف هذه الوالية يف ت«ين 
 åس1ياسة ال شعبية وال دميقراطية، معادية حلقوق ومك�س1بات الطبقة العام
ومعوم الشغيå املغربية س1ياس1يا واقÅصاد� واج±عيا، حقوقLا، برضب 

  .د عقود من التضحية والنضال املر�رحقوق رامكهتا Pىل امÅدا
س1ياسة النقLض للك مضامني املرجعية احلقوقLة الكونية واحلقوق 
اUس1تورية، س1ياسة تت«ىن ثقافة الفكر الوحLد وال تؤمن بثقافة احلوار 
واملفاوضات امجلاعية يف تدبري القضا� ²ج±عية و�ل الزناPات العاملية، 

النقابية اYٔصيå من حمتواها ورضب هدفها اYٔول هو ٕافراغ احلركة 
 �مصداقLهتا و²س1تخفاف مبهاýا ؤ�دوارها ²ج±عية املضمونة دس1تور
والقضاء Pىل دور مؤسسات الوساطة ²ج±عية والس1ياس1ية، مما هيدد 

  .اس1تقرار املغرب وسلمه ²ج±عيني
اء دو� ف½ٔي�tا من حماو� بناء املرشوع اJمتعي اUميقراطي التقديم وبن

احلق والقانون ودو� احلرية واUميقراطية والعدا� ²ج±عية، اليت �ضلت 
  واكحفت من Z�ٔلها احلركة النقابية والعاملية املغربية؟

  الس1يد الرئIس،
ٕانه رمغ لك املبادرات اليت قامت هبا احلركة النقابية، ويف طليعهتا 

قة اليت تضمنت ²حتاد املغريب �لشغل واملذúرات املفصå واملدق
سtIاريوهات خمتلفة و�لوال وخمارج دقLقة ملعاجلة وٕانقاذ الوضعية املالية 
املت½ٔزمة، ن�L*ة سوء تدبري وÈس1يري صناديق التقاPد ووفق مقاربة مشولية، 
تضمن حقوق ومصاحل املتقاPد�ن، رمغ ذÍ مصت احلكومة �ٓذاهنا وجتاهلت 

  .راهتا ²نفراديةلك ²قرتا�ات، Yٔهنا Pازمة ومصممة Pىل قرا
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ففي الوقت ا°ي كنا ن�Åظر فLه تفاPل احلكومة مع مذúراتنا مضن 
مؤسسة احلوار ²ج±عي ويف ٕاطار توافقي بني الفرقاء ²ج±عيني، 
فوج©نا aحلكومة هترب هذا امللف من Zديد ٕاىل جملس املس�شار�ن، 

ديد Z�ٔل ٔ�قصاه وتربمج مشاريع التقاPد �لمناقشة واملصادقة Pلهيا، بل مع حت
يوم داÇل جلنة املالية، اYٔمر ا°ي جعلنا نت�ذ ٕاىل Zانب �لفائنا  25

النقابيني قرار ²¡سÓاب من ٔ�شغال ا�لجنة، Pلام ٔ�ن املناقشة التفصيلية 
 3لهذه القوانني عرفت يف بعض اYٔحLان ما مسيناه aملهز�، ٔ�ي حضور 

رٔ�ي معارض يف قوانني  �رملانيني من فرق اYٔ®لبية ووز�ر�ن يف غياب ٔ�ي
  .مصريية aل�س1بة �لمغاربة

ٕان الس1ياق العام ا°ي تمت فLه اليوم مtاقشة هذه القوانني ي�سم حبا� 
احÅقان اج±عي وغضب حقويق ®ري مس1بوق، وهو ما يؤكده Pدد 
املسريات الشعبية وإالرضاaت الوطنية العامة والقطاعية والوقفات 

Pىل الرتاجعات الس1ياس1ية واحلقوقLة ²حÅ*اجLة، تنديدا واحÅ*اZا 
و²قÅصادية و²ج±عية اليت عرفهتا احلصيå ال�رشيعية، Çاصة يف هذه 
اUورة اليت حطمت رمقا قLاس1يا يف الرسPة القصوى يف الربجمة واملناقشة 
واملصادقة Pىل مشاريع قوانني، دون ا�رتام مسطرة ال�رشيع املنصوص Pلهيا 

J يلÇاUال القانونية اليت تضمن لهذه يف النظام اZٓYلس املس�شار�ن، وا
القوانني مtاقشة معيقة ومÅ½ٔنية، تضمن جتويدا �لنص القانوين وحامية حلقوق 

  .الف©ات املس1هتدفة مهنا
ولعل اس1تقا� ممثل فريقtا aالحتاد املغريب �لشغل من مكÅب جلنة املالية 

صويت Pىل التعديالت والتمنية ²قÅصادية يوم ٔ�مس Çالل املناقشة والت
املتعلقة مبشاريع القوانني اخلاصة aلتقاPد هو رد فعل طبيعي Pىل Pدم ا�رتام 
احلكومة ورئاسة ا�لجنة ٔ�ول مxدٔ� دميقراطي مtصوص Pليه يف الفصل اYٔول 
يف اUس1تور، وهو مxدٔ� الفصل بني السلط وتوازهنا وكذا مقÅضيات الفصل 

71 Lصاصات القانون ومÅاد�ن وجماالت ال�رشيع والتحمك ا°ي حيدد اخ
الفاحض �لحكومة يف تدبري وÈس1يري و�رجمة ٔ�شغال ا�لجنة Jaلس، ويه 
جتاوزات قانونية ٔ�صبحت عرفا مÅفقا Pليه يف هذه ا�لجنة بني احلكومة 
وبعض الفرق، مما جيعل من املنتوج ال�رشيعي مtتوZا ®ري مكمتل وال 

  .Úس1تويف اجلانبني معا، املوضوعي والشلكي
يف املقابل، فعلت احلركة النقابية ومعها املعارضة اYٓلية اUس1تورية 
بطلب ÈشكLل جلنة �رملانية لتقيص احلقائق حول الوضعية املالية وإالدارية 
�لصندوق املغريب �لتقاPد، حLث مت احلصول Pىل النصاب القانوين ل�شكLل 

  .. جلنة تقيص احلقائق
فريق ²حتاد املغريب �لشغل يعرب نظرا لضيق الوقت، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ن 

عن جشبه ملهنجية احلكومة يف مقاربة هذا امللف اJمتعي، وٕاذ Úشجب هذه 
  .املقاربة ا�Yٔادية، فٕاننا ن½ٔسف Pىل تضييع الفرصة

   

  :الس1يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس1يدة املس�شارة احملرتمة

  ..اÙهت,ى الوقت ا+صص لفريقمك

 :املس�شارة الس1يدة ٔ�مال العمري
ونصوت aلرفض Pىل مرشوع هذا االنص، ونصوت aٕالجياب �لرفع .. 

  ...من احلد اYٔدىن �لمعاش

  :الس1يد رئIس اجللسة
  . شكرا

  ..الفريق اUس1توري اUميقراطي ²ج±عي
  .مجموPة الكونفدرالية اUميقراطية �لشغل

  :املس�شارة الس1يدة ¼ر� حلرش
  .شكرا الس1يد الرئIس

tذ انطالق النقاش يف جلنة املالية حول مرشوع فا¡س*اما مع موقفtا م 
املعاشات املدنية، وحنن ¡س*ل، âكونفدرالية دميقراطية �لشغل، Pدة 

لهذه اجللسة اليت حنن  190خروقات يف النظام اUاÇيل، م:ل اخلرق �لامدة 
اYٓن بصددها، واكن يؤكد هذا الوازع اYٔسايس �لحكومة، وا�يل هو متر�ر 

ب½ٔي مثن اج±عي وجممتعي اكن، ولو حساب السمل  مرشوع هذا القانون
  .²ج±عي

Pرب� يف ا�لجنة Pىل رضورة مtاقشة هذا املرشوع يف ماكنه الطبيعي، 
وهو احلوار ²ج±عي، ٕاميا� مtا Uaور اYٔسايس واUس1توري ا°ي تلعبه 

ومة املفاوضة امجلاعية يف جودة القوانني وانعاكساهتا ²ج±عية، فÅحت احلك
  .احلوار ؤ�®لقÅه ليك مترر هذا املرشوع، كام طرحÅه بدون ٔ�ي تعديل

  الس1يدات والسادة املس�شار�ن،
مثن احلوار ²ج±عي اكن ®اليا aل�س1بة لنا âطبقة Pامå، مثن احلوار 
²ج±عي اكن هو ²عتقاالت، اكن هو اغتياالت، اكن هو الطرد من 

ضالت النقابيني والس1ياس1يني واحلقوقLني، العمل JموPة من املناضلني واملنا
ٔ�ن iرجع  -ويه احلكومة احلالية  -وها حنن اليوم نعIش حلظة �ريد بعضهم 

بنا ٕاىل الوراء، من بعدما قلنا Pىل ٔ�ن املغرب قد بدٔ� خيطو خطوات Zد 
  .ýمة aل�س1بة �لحوار ²ج±عي

مرشوعمك، الس1يد الوز�ر، الس1يد�ن الوز�ر�ن، Zاء Pىل حساب 
ملوظفني، Qٔن املوظفني واملوظفات مه املسؤولون عن ٔ�زمة هذا الصندوق، ا

هذا املرشوع كذZ Íاء Qٔنه عقاa �لموظفني، ج©مت بثالليث هو الز�دة يف 
²قÅطاع، هو كذÍ الز�دة يف سن التقاPد، وهو كذÍ نقصان من 
 املعاشات، وهذا ما سزييد هشاشة يف املغرب aلشلك ا�يل احtا ®اديني

فLه، ف½ٔٔ�سف ®دا س1ميد املوظفون ا°�ن س1يÓالون Pىل املعاش ٕاىل مد 
ٔ��دهيم.  

لقد اس1تعملت احلكومة س1ياسة الرٔ�ي الوا�د ومص اYٓذان، وحنن نقول 
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لمك، الس1يدان الوز�ران، ومن Çاللمك ٕاىل احلكومة، ذاúرة املغرب راه قوية، 
ا°�ن ٔ�نمت ؤ�خىش مtمك عقاب ا°�ن ٔ�نمت اYٓن Èسلبوهنم رزقهم، عقاب 

iريدون ٔ�ن متررون مرشوPات د�ل املنظامت اUولية Pىل حساب الكرامة 
  ..د�ل هذا

  الس1يد الرئIس،
ا¡س*اما مع مواقفtا كام كنا نعرب عهنا وPرب� عهنا يف ا�لقاءات اليت كنا 
حنرضها، ا¡س*اما مع هذا املوقف، فtحن نعلن مكجموPة الكونفدرالية 

 Zدا Yٔننا اكن بود� ٔ�ن تطرح لنا احلكومة اUميقراطية �لشغل، و�ٓسفني
مرشوPا �لنقاش يف ٕاطار حوار اج±عي، ونعرب عن �ٓرائنا و�ٓراء املواطنني، 
نقول لمك ن�سحب Yٔن اجللسة لIست دس1تورية، اجللسة خترق النظام 
اYٔسايس، لك ا�لقاءات اليت متت اكنت خرقا سافرا للك اUس1تور 

ملان، ونقول لمك، iريدون ٔ�ن Èرشعون وملقÅضيات النظام اUاÇيل �لرب 
  .يف التارخي - كام كنا نقول دامئا  -و�دمك، فرشعوا و�دمك ولنا لقاء 

  .وشكرا

  :اجللسة رئIسالس1يد 
املس�شارة احملرتمة عن مجموPة الكونفدرالية اUميقراطية  الس1يدةشكرا 

  .�لشغل
  .اللكمة JموPة العمل التقديم

  :معوعبد ا�لطيف �ٔ  الس1يداملس�شار 
  .شكرا الس1يد الرئIس

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس1يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

Úسعدين aمس مجموPة العمل التقديم ٔ�ن ٔ�بدي موقفtا ٔ�و رٔ�ينا يف املشاريع 
  . اليت حنن بصددها

ٕاشاكلية التقاPد ٕاشاكلية ٔ�صبحت يف مس1توى مل تعد تنظر ٔ�و Èس1تحق 
حبقوق املغاربة مجيعهم، يتعلق aحلق يف الكرامة،  ²نتظار، اYٔمر يتعلق

  . احلق يف العIش الكرمي، احلق يف ²س1متتاع ب½ٓخر العمر
حصيح ٔ�ن هناك ٕاهامل، ٔ�ن هناك متاطل، ٔ�ن هناك نوع من توقع ما 

س1نة وٕاشاPات  15وصلت ٕاليه اYٔمور، ولكن Pىل اYٔقل مtذ ما �زيد من 
  .الضوء اYٔمحر تربق يف لك ماكن

من املعقول ٔ�ن iكون املؤسسات اUس1تورية Jaلس ²قÅصادي لIس 
و²ج±عي ي½Çٔذ ٕاشارات قوية ��فع حنو إالصالح وكذÍ اJلس اPYٔىل 
�لحساaت مث خمتلف ا�ل*ان اليت اش1تغلت يف هذا املوضوع، لنصل اليوم 

  .ٕاىل املر�å اليت ٔ�صبحنا فهيا واملغاربة يؤدون ا'مثن، Yٔن هناك Ùزيف
قاربة إالصالحLة املندرZة يف ٕاطار تطور ٔ�و يف ٕاطار تدرU، امل

انطالقا من وضع انطالق قطار إالصالح يف تصور مشويل لٕالصالح âلك، 
نظن يف فريقtا ب½ٔنه هذا الرٔ�ي الصائب، وب½ٔن ن�Åظر حىت ¡س1تجمع لك 

املقود، رمبا س1تحصل الاكرثة  مكو�ت إالصالح الشمويل، رمبا سtIفلت مtا
  .بصدد العمل من Z�ٔل الوقاية مهنااليت حنن 

فÍW، نعتقد ب½ٔن احلوار ²ج±عي يشء رضوري، °Í �دينا 
مب½ٔسس1ته مtذ مدة، ²س1±ع ٕاىل النقاaت والفرقاء ²ج±عيني والفاPلني 
²ج±عيني و²قÅصاديني يشء رضوري، ولكن ا�يل ٔ�كرب من هذا هو ٔ�ن 

 املبادرة الش*اPة، �اZة ٕاىل وقف هناك �اZة ٕاىل املبادرة اجلادة، ٕاىل
²نتظار، �اZة ٕاىل فعل يشء، �اZة ٕاىل دفع املغاربة وaخلصوص 
الش1باب لIس1تحرضوا يف حLاهتم ٕاشاكلية التقاPد ا°ي سريافقهم طول 

  .حLاهتم، ٕاشاكلية تطبيع مع ٔ�ن مس½ٔ� التقاPد âحق ٕا¡ساين، âحق رضوري
�xان ب½ٔهنا جزئية، ولكهنا ال Èسد فإالتيان aحللول ولو اكنت يف البداية ت 

الطريق، بل تفÅح اYٔمل، بل يه �لول رمبا س1تفÅح �لجميع من نقاaت 
وفرقاء ؤ�حزاب س1ياس1ية والربملان كذÍ ٕاذا ما اكنت هناك �ٓلية �لمواúبة 

ٔ�و مدة  5والتقLمي Pىل مدد الس1نوات القليå اليت ال ميكن ٔ�ن تت*اوز 
  .عود اليت مشلت هاته القواننيمÅوسط املدى، ؤ�ظن هاذو هام الو 

انطالقا من هذه القtاPات، سامهنا �شلك قوي يف تقريب وØات 
النظر، يف الرفع من مس1توى النقاش واحلوار ٕالرشاك امجليع يف ابتاكر �لول 
مس1تع*å ذات طابع ظريف، ولكن يف نفس الوقت التفكري بعمق يف م½ٓل 

ملغرب �شلك يؤمن فعال ربط إالصالح الشمويل لاكفة صناديق التقاPد يف ا
حLاة إالنتاج وحLاة التقاPد، Pىل قاPدة ٕاعطاء لهذه احلياة تقاPد معىن يف 

  .ٔ�ساس معىن مÅقدم يف جمال ا'متتع يف ب½ٓخر احلياة
فانطالقا من هذه املعطيات حنيي احلكومة �لمجهودات اليت قامت هبا، 

ور �يشء من بل هننهئا Pىل اجلرٔ�ة والش*اPة اليت جعلهتا ت½Çٔذ اYٔم
املقدامLة، اكن aٕماكهنا ٔ�ن ت�Åظر ٔ�و ترتك املس½ٔ� كام iرâها السابقون، ولكن 
هذا كذÍ مؤرش Pىل ٔ�ن هناك تغيري يف املغرب، Pىل ٔ�ن هناك ٕارادة 
Zديدة يف املغرب، Pىل ٔ�ن هناك حقLقة من ميكن ٔ�ن �زرع لس1ياسة 
� Zديدة يف ممارسة إالصال�ات �شلك جريء، خصوصا يف القضا

  .الشاZكة، كقضية التقاPد
هناك طبعا قضا� ٔ�خرى ٔ�و ٕاشاكليات ٔ�خرى ذات ٔ�مهية، ولكن رمبا 
الوقت س1ي½ٔيت من Z�ٔل إالصالح املالمئ، ولكن اليشء ا�يل ٔ�سايس هو ٔ�ن 
هذه التجربة اليت خضناها Pىل مدى س1ن�ني Pىل اYٔقل من احلوار الشامل 

اYٔقل بتجربة ٔ�و س1تجعلنا  ا°ي اكد يدÇل لك املنازل س1تجعلنا حنتفظ Pىل
ومتكtنا من اÇYٔذ بعني ²عتبار هذه التجربة يف مواØة املشالك الصعبة 

  .الشاZكة اليت س1ت½ٔيت يف املس1تقxل
°Í، س1نعمل Pىل التصويت طبعا aٕالجياب لفائدة هذه املشاريع، 
ولكن ندعو ٔ�ن Úس1متر هذا احلوار، وندعو كذÍ ٔ�ن يبقى هذا احلوار ٔ�و 

  .اء وهذا املقارaت ال�شارúية ت�سع ٔ�كرث وÈس1متع ٕاىل لك اYٓراءهذا ا�لق
  .وشكرا
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  :الس1يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس1يد املس�شار احملرتم

ون�Åقل اYٓن �لتصويت Pىل مواد املشاريع القوانني املذúورة، ونبدٔ� مبواد 
من  12بتارخي  011.71يغري و�متم القانون رمق  71.14مرشوع قانون رمق 

، احملدث مبوجxه نظام املعاشات )1971دجtرب  30( 1391دة ذي القع
  .املدنية

ورد تعديل من الفريق ²شرتايك �ريم ٕاىل ٕاضافة ديباZة ملرشوع 
  .القانون، اللكمة �Yٔد مقديم التعديل

  :املس�شار الس1يد عبد امحليد فاحتي
اخلطاب ا°ي نتفق Pليه مجيعا احلكومة و�رملان ... التعديل �ريم ٕاىل

Çذت من مذúرة و�ٔ  حزاب ونقاaت وهو إالصالح الشمويل، وهذه اUيباZة �\
التقدمي اليت Zاءت هبا احلكومة يف مرشوع القانون، ؤ�رد� من هذه 
 åيف مرا�ل، مر� åىل ٔ�ن هذه مر�P ة ٔ�ن يمت هناك التنصيصZيباUا
ٔ�ولية، وس1ي½ٔيت مر�å د�ل إالصالح الشمويل، وهذا هو الغرض من 

  .اUيباZة

  :الس1يد رئIس اجللسة
  .شكرا الس1يد املس�شار

  .اللكمة �لحكومة

  :الس1يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ²قÅصاد واملالية، امللكف aملزيانية
  .شكرا الس1يد الرئIس احملرتم

فß يتعلق هبذا التعديل ٕالضافة ديباZة، �لتذكري فقط، ال يتعلق اYٔمر 
 -اÇل قانون قامئ، وبطبيعة احلال بقانون Zديد، يتعلق اYٔمر بتعديل مواد د

احلكومة قدمت مذúرة، مذúرة تقدمي  -كام ٔ�شار الس1يد املس�شار احملرتم 
لهذه القوانني، تعطي فهيا اYٔولو�ت د�ل إالصالح واملهنج د�ل إالصالح، 

  .و°Í فهذا التعديل ®ري مقxول

  :الس1يد رئIس اجللسة
  .شكرا

  :ٔ�عرض التعديل Pىل التصويت
  ؛5= وناملوافق

  ؛33= املعارضون
  = ..املمتنعون

نعاود احلساب مايش مشلك، مايش مشلك، احtا عند� ثقة يف 
  .الس1يد اYٔمني، زد

  :ٕاذن نعيد
  ؛5= املوافقون

  ..املعارضون

  :املس�شار الس1يد ٔ�محد خلريف، ٔ�مني اJلس
31.  

  :الس1يد رئIس اجللسة
31  

  .ال، ميكن يش وا�د وىل صوت Pاود 6ين وPاود النظر
  = املمتنعون

  :الس1يد ٔ�مني اJلس
17.  

  :الس1يد رئIس اجللسة
  .17= املمتنعون

  .وaلتايل يمت رفض هذا التعديل
  . 31= املعارضون �لتعديل اYٔول

ٔ�عيد مرة �لمرة الثالثة واÇYٔرية، نعيد �لمرة الثالثة .. طيب، ما اكي�ش
  .واÇYٔرية

  :املعارضون �لتعديل ا°ي تقدم به ²حتاد ²شرتايك

  :الس1يد ٔ�مني اJلس
32.  

  :الس1يد رئIس اجللسة
  .32= املعارضون

  . تعديالت 6املادة اYٔوىل ورد �ش½ٔهنا 
تعديالن من الفريق ²س1تقاليل : تعديالت 6املادة اYٔوىل ورد �ش½ٔهنا 

من الفريق ²شرتايك، اللكمة �Yٔد ٔ�عضاء الفريق ²س1تقاليل لتقدمي  4و
  .12التعديل حول الفصل 

  .يدي، ما Pدا ٕاذا مت حسبهنعم ٔ�س1 

  :املس�شار الس1يد عبد السالم ا�لبار
املكرر  12من اYٔجر املرجعي احملدد يف فصل  2.5%: 12الفصل 

 2017مرتني ٔ�د�ه aل�س1بة ملدة اخلدمة املنجزة ابتداء من فاحت ينا�ر 
دامئا املكرر مرتني  12من اYٔجر املرجعي احملدد يف الفصل  2.5%و

  . 2017خلدمة املنجزة ابتداء من فاحت ينا�ر aل�س1بة ملدة ا
من  1وفß خيص املعاشات، املعاشات املمنو�ة تطبيقا Yٔحاكم البند 

P�ٔاله، فٕان مxلغ املعاش حيدد برضب Pدد س1نوات مدة اخلدمة  4الفصل 
  .2بدل  2.5املعمتدة لتصفLته يف 

  :الس1يد رئIس اجللسة
  .اللكمة �لحكومة
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U ملزيانيةالس1يد الوز�ر املنتدبa صاد واملالية، امللكفÅى وز�ر ²ق:  
  .شكرا الس1يد الرئIس

هذا التعديل ®ري مقxول aعتبار ٔ�نه يلغي جزءا من املقايIس اليت 
 2ٕاىل  2.5%اعمتدهتا احلكومة يف إالصالح بتخفLض ال�س1بة الس1نوية من 

aل�س1بة �لتقاPد ال�س1يب، وهو جزء، هاذ املعيار هذا  1.5ٕاىل  2مث من 
ء من املقرتح ا°ي يؤدي ٕاىل اس1تدامة اYٔنظمة، °Í فالتعديل ®ري جز 

  .مقxول

  :الس1يد رئIس اجللسة
  ..اللكمة �لفريق

  :املس�شار الس1يد عبد السالم ا�لبار
  .Úسحب ٔ�س1يدي

  :الس1يد رئIس اجللسة
  . شكرا

  .ٕاذن مت حسب التعديل
ٕاذن سوف منر ٕاىل التصويت، اللكمة �Yٔد ٔ�عضاء الفريق ²شرتايك 

  .12لتقدمي التعديل حول الفصل 

  :املس�شار الس1يد محمد Pلمي
  .شكرا الس1يد الرئIس

هو اع±د مس½ٔ�  12التعديل د�ل الفريق ²شرتايك خبصوص املادة 
من اYٔجر ابتداء من فاحت ينا�ر  %2.4د�ل التدرجي يف ا��ساب ال�سب 

اYٔجر من  %2.2، 2018من اYٔجر املرجعي قxل فاحت ينا�ر  2.3، 2017
من اYٔجر املرجعي ابتداء من  2%، و2019املرجعي ابتداء من فاحت ينا�ر 

  .2020فاحت ينا�ر 
  .شكرا الس1يد الرئIس

  :الس1يد رئIس اجللسة
  .اللكمة �لحكومة

  :الس1يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ²قÅصاد واملالية، امللكف aملزيانية
  .شكرا الس1يد الرئIس

اقرتحت ختفLض هذه ال�س1بة، ختفLض  كام قلت يف السابق، احلكومة
قxل . هذه ال�س1بة aل�س1بة �لحقوق اليت س1تك�سب بعد ôرخي إالصالح

ôرخي إالصالح احلقوق بقLت مك�س1بة، املقرتح وهو ٔ�ن منيش لهذه ال�س1بة 
  .1-2، 3-2، 4- 2د�ل الس1نوات يعين  4ب 

  ٔ�وال، من الناحLة التقtية اYٔمر صعب؛
إالجراء ٕاال ا�يل هام مقxلون Pىل التقاPد يف 6نيا، لن Úس1تفLد من هذا 

  .اYٔربع س1نوات املقåx، فÍW فالتعديل ®ري مقxول

 :الس1يد رئIس اجللسة
  . ٔ�عرض التعديل

  .ٔ�وال، ما اكي�ش حسب، ٕاذن ت�ش«:ون aلتعديل
  .طيب ٕاذن ٔ�عرض التعديل Pىل التصويت

  ؛5= املوافقون لهذا التعديل
  ؛�32ٓخر ما حس«tا ، 32= املعارضون لهذا التعديل

  .17= املمتنعون
  .وهبذا �كون التعديل قد مت رفضه

  .16اللكمة �Yٔد ٔ�عضاء الفريق ²شرتايك لتقدمي التعديل حول الفصل 

  :املس�شار الس1يد عبد امحليد فاحتي
هيم ما يتعلق aملساهامت يعين إالخنراطات، وÇالفا ملقرتح  16الفصل 

نقط  4نقط،  8ملساهامت يف �دود احلكومة الرايم ٕاىل ٔ�ن iكون هذه ا
نقط، املشغل ٔ�ي اUو�، نقرتح مtطق الثلثني ٔ�ي  4للك طرف، املوظف 

  .�لحكومة %�5.5لمنخرط و 2.5%

  :الس1يد رئIس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لحكومة

  :الس1يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ²قÅصاد واملالية، امللكف aملزيانية
  .شكرا الس1يد الرئIس

قط ²ع±د د�ل هاذ املقاربة د�ل الثلثني والثلث يعمل هبا يف نوحض ف
ٔ�نظمة ٔ�خرى، aعتبار ٔ�ن املساهامت فهيا مسقفة واملعاشات فهيا مسقفة، 
وهذا اYٔمر لIس Pىل هذه احلال aل�س1بة لنظام املعاشات املدنية اليت يد�ره 

  .الصندوق املغريب �لتقاPد، °Í فهذا التعديل ®ري مقxول

  :يد رئIس اجللسةالس1 
  . شكرا

ٔ�عرض التعديل Pىل التصويت ٕاذا مت ال�ش«ث به، الس1يد املس�شار 
  . احملرتم

  .م�ش«:ون
  ؛)5(نفس العدد : ٕاذن املوافقون

  ؛)32(نفس العدد : املعارضون
  ).17(نفس العدد : املمتنعون

اللكمة �Yٔد ٔ�عضاء الفريق ²شرتايك، لتقدمي التعديل حول الفصل 
19.  

  :ر الس1يد عبد امحليد فاحتياملس�شا
  .هوالتعديل من Z�ٔل املالءمة فقط مع التعديل السابق
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  :الس1يد رئIس اجللسة
  .ٕاذن من Z�ٔل املالءمة

  :الس1يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ²قÅصاد واملالية ملكف aملزيانية
  .نفس املوقف، الس1يد الرئIس

  :الس1يد رئIس اجللسة
  .نفس العدد: التصويت

يق ²شرتايك، مرة ٔ�خرى، لتقدمي التعديل حول الفصل ون�Åقل �لفر 
24.2.  

  :املس�شار الس1يد عبد امحليد فاحتي
عمå ٔ�ي ما يتعلق aملشغل ا�يل هو اUو�، ¡س1بة من اليف الوZه اYٓخر 
  .14%بدل  15.5%حو املسامهة د�لها كنقرت 

  :الس1يد رئIس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لحكومة

  :aملزيانية Uى وز�ر ²قÅصاد واملالية، امللكفالس1يد الوز�ر املنتدب 
  .شكرا الس1يد الرئIس

  .التعديل ®ري مقxول لنفس ²عتبارات اليت �سطهتا سابقا

  :الس1يد رئIس اجللسة
  .ٕاذن احلكومة تدفع بعدم قxول التعديل

  . نفس العدد: ٔ�عرض التعديل Pىل التصويت
التعديل حول الفقرة اللكمة �Yٔد ٔ�عضاء الفريق ²س1تقاليل، لتقدمي 

ٕاذن مت حسب التعديل من طرف الفريق . 37الثانية من الفصل 
  .²س1تقاليل

  .نفس العدد؟ ال: ٔ�عرض املادة اYٔوىل �لتصويت
  .ٕاذن ٔ�عرض املادة اYٔوىل �لتصويت، املوافقون Pىل املادة كام Zاءت

  ؛28= املوافقون
  ؛22= املعارضون
  .4= املمتنعون

 22موافقون،  P28ىل املادة اYٔوىل ب  وبذÍ �كون مت التصويت
  .ممتنعون 4معارضون، 

  : املادة الثانية
مكرر مرتني، من لك من الفريق  12ورد تعديالن �ش½ٔن الفصل 

²س1تقاليل والفريق ²شرتايك، اللكمة �Yٔد مقديم التعديل من الفريق 
  .²س1تقاليل

  .ٕاذن مت حسبه

دمي التعديل حول نفس اللكمة �Yٔد ٔ�عضاء الفريق ²شرتايك لتق
  .مكرر مرتني 12الفصل 

  :املس�شار الس1يد عبد امحليد فاحتي
التعديل �روم التخفLف من �دة القاPدة املقرت�ة من طرف احلكومة 

س1نوات اليت تقرتح  8ال��ساب اYٔجر املرجعي املتعلق aملعاش، فxدل 
ون، احلكومة، نقرتح ويف نفس مtطق التدرجي ا°ي Zاء يف مرشوع القان

  .نقرتح فقط ٔ�ربع س1نوات

  :الس1يد رئIس اجللسة
  .اللكمة �لحكومة

  :aملزيانية الس1يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ²قÅصاد واملالية، امللكف
  .شكرا الس1يد الرئIس

aل�س1بة لٔ
جر املرجعي، احلكومة اعمتدت التدرجي، اعمتدت التدرجي، 
ني اYٔنظمة يف ٔ�فق ويف نفس الوقت اعتربته âخطوة ٔ�وىل يف التقريب ب

  .إالصالح الشامل
  .ولهذا فالتعديل ®ري مقxول. شكرا

  .وشكرا الس1يد الرئIس

  :الس1يد رئIس اجللسة
نفس العدد السابق ا�يل كنتلكمو Pليه، : ٕاذن ٔ�عرض التعديل �لتصويت

  .ممتنعون 17معارضون،  32موافقون،  5
  . نعاودو؟ نعاودو احلساب، مايش مشلك

  .متنعونٕاذن وا�د نقص من امل 
  ؛5= ٕاذن املوافقون

  ؛32= املعارضون
  .16= املمتنعون
  ؛ 5نفس العدد؟ : املوافقون

  ..املعارضون
  ٕاذن نفس العدد؛: املوافقون Pىل التعديل

  ..املعارضون

  :الس1يد ٔ�مني اJلس
31.  

  :الس1يد رئIس اجللسة
  :؛ ٕاذن31

  ؛5= املوافقون
  ؛31= املعارضون
  ..املمتنعون
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  :الس1يد ٔ�مني اJلس
16.  

  :الس1يد رئIس اجللسة
  .16= املمتنعون

  .ٔ�عرض املادة الثانية �لتصويت، ٔ�عرض املادة الثانية �لتصويت
  .28نفس العدد، ٕاذن : املوافقون

املادة لكها، املادة الثانية ٔ�عرضها �لتصويت، اÇدينا نفس التصويت د�ل 
Z�ٔل بغيتوا نعاودو نعاودو، القرار �لم*لس، ٔ�� فقط من . املادة اYٔوىل

  .Èسهيل امل½ٔمورية
  ؛28ٕاذن 

  ..املعارضون
  ؛27= املوافقون

  ؛21= املعارضون
  .4= املمتنعون

  ..نعاودو احلساب د�ل املعارضون

  :الس1يد ٔ�مني اJلس
  .21= املعارضون

  :الس1يد رئIس اجللسة
  .®ري كتعذبنا، حشومة Pليك 21ٕاذن 

  .4= ٕاذن املمتنعون
  . عدد، نفس العددنفس ال: املادة الثالثة ٔ�عرضها �لتصويت

  . املادة الثالثة كام Zاءت
ما وردش فهيا .. املادة الرابعة، ما وردش فهيا تعديل، ما Pدا ٕاىل بغيتوا

  . تعديل ٕاىل بغيتوا تدوزوها aٕالجامع
املادة الرابعة ورد �ش½ٔهنا تعديل من الفريق ²شرتايك، اللكمة �Yٔد 

  .ٔ�عضاء الفريق لتقدمي التعديل

  :عبد امحليد فاحتي املس�شار الس1يد
ا¡س*اما مع التعديل ا°ي قدمtاه فß يتعلق aٕالخنراطات املساهامت 
د�ل املوظفني واملساهامت د�ل اUو�، وا¡س*اما ٔ�يضا مع مtطق التدرج 
ا�يل Zات به احلكومة، فهذا تعديل لقصد املالءمة مع ما ج©نا به التعديل 

  .السابق

  :الس1يد رئIس اجللسة
  . املس�شارشكرا الس1يد 

  .اللكمة �لحكومة

  :aملزيانية الس1يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ²قÅصاد واملالية، امللكف
  .شكرا الس1يد الرئIس

  .موقف احلكومة من هذا التعديل ®ري مقxول. هذا التعديل �لمالءمة

  :الس1يد رئIس اجللسة
، 31، 5ٕاذن ٔ�عرض التعديل Pىل التصويت، ٕاذن نفس العدد ا�يل هو 

  ).16: ؛ املمتنعون31: ؛ املعارضون5:املوافقون( 16
ٔ�عرض املادة الرابعة �لتصويت، هذه مل �رد �ش½ٔهنا تعديل، ٕاذن نفس 

  ).4: ؛ املمتنعون21: ؛ املعارضون27:املوافقون( 4، 21، 27: العدد
  .نفس العدد Pىل املادة الثانية والثالثة

  .نفس العدد: املادة اخلامسة
  .لعددنفس ا: املادة السادسة

ٔ�عرض مرشوع القانون �رمÅه �لتصويت، ٕاذن �Çذو نفس العدد، نفس 
  ). 4: ؛ املمتنعون21: ؛ املعارضون27:املوافقون(العدد 

يغري  71.14وافق جملس املس�شار�ن Pىل مرشوع قانون رمق  ٕاذن
دجtرب  30( 1391من ذي القعدة  12بتارخي  011.71و�متم القانون رمق 

  .نظام املعاشات املدنية احملدث مبوجxه، )1971

احملدد مبوجxه  72.14مرشوع القانون رمق ومنر ٕاىل التصويت Pىل مواد 
السن اليت جيب ٔ�ن حيال فهيا Pىل التقاPد املوظفون واملس1ت�دمون 

  .املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية
ورد تعديل من طرف احلكومة قxل بداية اجللسة، ٔ�عطي اللكمة 

  .�لحكومة

وز�ر املنتدب Uى رئIس احلكومة امللكف aلوظيفة العمومLة الس1يد ال
 :وحتديث إالدارة

مكرر من هذه  1احلكومة تطلب تعديل املادة اYٔوىل حبذف البند 
املادة، وذÍ ا¡س*اما مع مقÅضيات القوانني التنظميية املتعلقة aمجلاPات 

  .اPاتالرتابية، واليت úرست اخÅصاص تدبري املوظفني لرؤساء هذه امجل

  :اجللسةالس1يد رئIس 
  . ٔ�عرض تعديل احلكومة �لتصويت

  : ٕاذن املوافقون، غيكونوا
  ؛28= املوافقون

  ؛22= املعارضون
  ، ال؟4= املمتنعون

  ؛28= ٕاذن املوافقون
، ال؟ ٕاذن املعارضون؟ ٕاىل بغيتوا نعاودو 22= املعارضون

  .احلساب، نعم؟ ٕاPادة احلساب

  :الس1يد ٔ�مني اJلس
27.  
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  :اجللسةئIس الس1يد ر 
  .ٕاذن املوافقون، املوافقون Pىل التعديل ا°ي Zاءت به احلكومة

  ؛27= ٕاذن املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .24= املمتنعون

  .اللكمة �Yٔد ٔ�عضاء الفريق ²س1تقاليل لتقدمي التعديل الثاين، تفضل

  :املس�شار الس1يد عبد امحليد فاحتي
 Zابت احلكومة، هذا تعديل تقدم ®ري بغيت ن�xه ب½ٔنه هاذ التعديل ا�يل

Yٔaمس يف ا�لجنة من طرف ٔ��د الفرق احملرتمة، وقxالتو احلكومة البارح 
  .يف ا�لجنة، واليوم Zابت فLه تعديل، ®ري �لتوضيح

  :الس1يد رئIس اجللسة
  . شكرا Pىل هذا التوضيح

  .اللكمة �Yٔد ٔ�عضاء الفريق ²س1تقاليل لتقدمي التعديل الثاين

  :لس1يد عبد السالم ا�لباراملس�شار ا
التعديل الثاين �ريم ٕاىل ٔ�ن úون ٔ�ن ا��ساب التقاPد جيب ٔ�ن �كون 

  .اخÅياري.. س1نة 60اخÅيار� ابتداء من 

  :الس1يد رئIس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لحكومة

الس1يد الوز�ر املنتدب Uى رئIس احلكومة امللكف aلوظيفة العمومLة 
 :وحتديث إالدارة

س1نة Óâد �لتقاPد قد ال يفي بتحقLق الهدف، وهو  60اقرتاح سن 
ضامن دميومة الصندوق، وس1يؤ¼ر Pىل بقLة املقايIس اYٔخرى اليت ُ�ددت 

  .�شلك مÅ*ا¡س
  .التعديل مرفوض

  :الس1يد رئIس اجللسة
  .ٕاذن مت حسب التعديل.. الس1يد رئIس الفريق

  .ٔ�عرض املادة اYٔوىل �لتصويت
  ؛27= املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .24= املمتنعون

  .هذا هو نفس العدد
  موافقون؛ 27نفس العدد، : املادة اYٔوىل

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .24= املمتنعون

  .نفس العدد

  . املادة الثانية ورد �ش½ٔهنا تعديل من الفريق ²شرتايك
در� .. هاذي املادة اYٔوىل، املادة اYٔوىل، املادة اYٔوىل جممتعة دوز�ها

تعديل اYٔول ا�يل Zابتو احلكومة يف املادة اYٔوىل، ودر� التصويت Pىل ال 
التعديل ا�يل Zابتو ²حتاد ²شرتايك وصوتنا Pليه، واYٓن كنصوتو Pىل 

  .املادة، Pىل املادة كام Pُدلت، مايش حبال حبال
  :ٔ�عرض املادة اYٔوىل �لتصويت.. املوافقون
  . كام Pدلت، املادة اYٔوىل كام Pدلت.. املوافقون

  .ذن املادة اYٔوىل كام Pدلتإ 
  ، ٕاذن نفس العدد السابق؛27= املوافقون

  :ٕاذن.. ال، مايش نفس العدد: املعارضون
  ؛17= املعارضون
  .4= املمتنعون

املادة الثانية ورد �ش½ٔهنا تعديل من الفريق ²شرتايك، اللكمة �Yٔد 
  .ٔ�عضاء الفريق لتقدمي التعديل

  :املس�شار الس1يد عبد امحليد فاحتي
هاذ التعديل �روم التنصيص Pىل ٔ�نه يف �ا� ٕاصدار ٔ�حاكم قضائية 
حتدد الشهر واليوم �لموظف لٕال�ا� Pىل التقاPد، فLجب Pىل إالدارة د�ل 
الصندوق املغريب �لتقاPد ٔ�ن ت½Çٔذ بعني ²عتبار هذه اYٔحاكم القضائية، 

هة اليت نظرا لسمو اYٔحاكم القضائية، من Øة، وهاذ التعديل ال حيدد اجل 
  .ي½ٔيت مهنا احلمك القضايئ

و6نيا، اعتبارا ٔ�نه هذا املوظف يف وضعية نظامLة ولIس يف وضعية 
س1نة، وٕاىل اكنت إالضافة ٔ�نه حىت  60تعاقدية، ويف اYٔصل تعاقد Pىل 

اYٔحاكم القضائية ٔ�هنا iكون من مجå اYٔش1ياء اليت Úس�tد Pلهيا لتÓديد سن 
  .التقاPد

  :الس1يد رئIس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لحكومة

الس1يد الوز�ر املنتدب Uى رئIس احلكومة امللكف aلوظيفة العمومLة 
 :وحتديث إالدارة

²عتداد �رسوم الوالدة املعد� ب½ٔحاكم قضائية من ش½ٔنه ٔ�ن يؤدي ٕاىل 
  :التناقض مع الرشوط واملقايIس �لتوظيف، مفثال

، 1990نة س1نة ٕاىل ولوج الوظيفة لشخص مزداد س1  18حيدد سن "
، وبعد ذÍ قدم حكام قضائيا يقول ٔ�نه ازداد قxل ٔ�و 2008س1نة  18بلغ 

س1نوات من بعد، فهبذا احلمك يصبح ®ري قابل  3، يعين 1990بعد 
س1نة،  15س1نة، سÅIوفر هبذا احلمك Pىل  �18لتوظيف، Yٔنه ال يتوفر Pىل 

  .فال نقxل هذا التعديل". وaلتايل س1يÓدث ارتباك يف هذه املنظومة
  .شكرا
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  :الس1يد رئIس اجللسة
  .ٕاذن ٔ�عرض التعديل Pىل التصويت

  ؛5= ، �ك ٔ�ليس ٕادرÚس؟ املوافقون5= املوافقون
  ؛27= املعارضون
  .14= ، املمتنعون14، نعم؟ 15= املمتنعون

  ؟31، 27= املعارضون قليت حشال؟ املعارضون
  :الس1يد الرئIس؟ ٕاذن 31

  ؛31= املعارضون
  .15= املمتنعون

  :ة الثانية �لتصويتٔ�عرض املاد
  .املوافقون، املادة الثانية �لتصويت

  ؛31= املوافقون
  ؛27املعارضون، الس1يد رئIس الفريق، ممتنعون، ٕاذن 

  ؛21= املعارضون
  .4= املمتنعون

  .نفس العدد: املادة الثالثة مل �رد �ش½ٔهنا تعديل
  .نفس العدد: ٔ�عرض مرشوع القانون �رمÅه �لتصويت

احملددة  72.14شار�ن Pىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�  ٕاذن
مبوجxه السن اليت جيب ٔ�ن حيال فهيا Pىل التقاPد املوظفون واملس1ت�دمون 

  .املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية

يغري و�متم الظهري  96.15 مرشوع قانون رمقومنر �لتصويت Pىل مواد 
م جامعي ملنح املتعلق �aٕداث نظا 1.77.216الرشيف مبثابة قانون رمق 

  .رواتب التقاPد
املادة اYٔوىل وردت Pلهيا ثالث تعديالت مشرتكة من الفريق 
²س1تقاليل والفريق ²شرتايك، اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن لتقدمي 

  .20التعديل اYٔول واملتعلق aلفصل 

  :املس�شار الس1يد عبد امحليد فاحتي
نطق ا°ي حمك احلكومة فß هذا التعديل �روم يف ٕاطار التوافق مع امل 

ا�يل Zا�هتا يف الصندوق املغريب �لتقاPد،  %2يتعلق aل�س1بة الس1نوية د�ل 
ا�يل يه ا�يل موجودة يف النظام امجلاعي، احtا ٔ�يضا قلنا ٔ�ودي نفس القاPدة 
املوجودة يف الصناديق اYٔخرى، ال يف نظام املعاشات املدنية وال يف 

ج±عي، ٔ�يضا ننقلها لنفس النظام امجلاعي ملنح الصندوق الوطين �لضامن ²
رواتب التقاPد، ويه اYٔجر املرجعي ال��ساب املعاش، ونقرتح قاPدة 

س1نوات اÇYٔرية ال��ساب معاش املس1ت�دمني  8مÅوسط اYٔجر د�ل 
  .ا°�ن حيالون من هاذ الصندوق ٕاىل املعاش

  :الس1يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس1يد املس�شار

  .ومةاللكمة �لحك

  :الس1يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ²قÅصاد واملالية، امللكف aملزيانية
  . شكرا الس1يد الرئIس

هذا التعديل ®ري مقxول aل�س1بة لالعتبار اYٔول، aعتبار ٔ�ن النص 
د�ل النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاPد مهه إالصالح فقط يف الرفع من 

½ٔ� د�ل التقريب بني خمتلف املعايري، ٔ�ما املس. املعاشات املدنية، من Øة
  .هذه احملطة الثانية من إالصالح

لIس يف مصلÓة املوظف ٔ�و  -كام Zاء  - املس½ٔ� الثانية وهو ٔ�ن التعديل 
املس1ت�دم، aعتبار ٔ�ن القانون احلايل يتÓدث عن اYٔجر د�ل مÅوسط 

تقومي، هذا من احلياة املهنية، وaٕالضافة �لمتوسط يمت تقوميه مبعدالت د�ل ال 
  . Øة

شهر اÇYٔرية، بدون  96فهو فقط úيتلكم Pىل  - كام Zاء  -ٔ�ما التعديل 
  . تقومي، aلتايل قد �كون ٔ�قل امÅيازا aل�س1بة �لموظف

  :الس1يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس1يد الوز�ر

  .ٔ�عرض التعديل Pىل التصويت
  ؛9= املوافقون

  ؛27= املعارضون
  .15= املمتنعون

لتعديل الثاين من نفس املادة، واللكمة �Yٔد مقدمLه من ن�Åقل ٕاىل ا
  .21الفريق إالشرتايك والفريق ²س1تقاليل، ويتعلق aلفصل 

  :املس�شار الس1يد عبد امحليد فاحتي
  الس1يد الرئIس، 

، 21هو نفسه حيمك الفصل  20هو نفس املنطق ا°ي حمك الفصل 
ق مع الس1يد الوز�ر، ، وهو اYٔجر املرجعي ال��ساب املعاش، ؤ�� ٔ�تف22

حنن نق3x ٕاذا مل �كن يف مصلÓة املس1ت�دمني، ®ري اعطاوه لنا، احtا قابلينو 
  .ٕان مل �كن يف مصلÓة املس1ت�دمني، ®ري اعطيوه لنا، وافقوا لنا Pليه

  :الس1يد رئIس اجللسة
  .اللكمة �لحكومة

  :الس1يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ²قÅصاد واملالية، امللكف aملزيانية
  .شكرا الس1يد الرئIس

  .التعديل ®ري مقxول لنفس ²عتبارات اليت �سطهتا سابقا

  :الس1يد رئIس اجللسة
  : ٔ�عرض التعديل Pىل التصويت

: ؛ املعارضون9: املوافقون( 15، 27، 9= نفس العدد، نفس العدد
  ).15: ؛ املمتنعون27
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من  ن�Åقل ٕاىل التعديل الثالث من نفس املادة، واللكمة �Yٔد مقدمLه
  .22الفريق ²شرتايك والفريق ²س1تقاليل، ويتعلق aلفصل 

  :املس�شار الس1يد عبد امحليد فاحتي
  .نفس املنطق، املالءمة

  :الس1يد رئIس اجللسة
  .نفس جواب احلكومة. ٕاذن نفس املنطق �لمالءمة

  :الس1يد الوز�ر املنتدب Uى وز�ر ²قÅصاد واملالية، امللكف aملزيانية
  .لس1يد الرئIسنفس املوقف ا

  :الس1يد رئIس اجللسة
  .نفس التصويت، نفس العدد

  .ٔ�عرض اYٓن املادة اYٔوىل �رمهتا Pىل التصويت
  .. املوافقون، املادة

  ؛27= املوافقون
  ؛20= املعارضون
  .4= املمتنعون
  :ٕاذن املادة الثانية

  :نفس العدد، نفس العدد ا�يل هو: املوافقون
  ؛27= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .4= املمتنعون

  .ٔ�عرض مرشوع القانون �رمÅه �لتصويت
  ؛)27(نفس العدد : املوافقون

  ؛)20(كذÍ نفس العدد : املعارضون
  .4= املمتنعون

يغري  96.15وافق جملس املس�شار�ن Pىل مرشوع قانون رمق  ٕاذن
املتعلق �aٕداث نظام  1.77.216و�متم الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 

  .اتب التقاPدجامعي ملنح رو

  .د�ل وز�ر العدل 73.15بقى لنا مرشوع القانون 
يقيض  73.15مرشوع القانون رمق ن�Åقل ��راسة والتصويت Pىل 

  .بتغيري وiمتمي بعض ٔ�حاكم مجموPة القانون اجلنايئ
  .اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع

يابة الس1يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي aمس احلكومة، ن 
  :عن الس1يد املصطفى الرمLد، وز�ر العدل واحلر�ت

  .�سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني
  الس1يد رئIس اجللسة احملرتم، 

  الس1يدات والسادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمات،

يقيض بتغيري  Ú73.15رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم بني ٔ�يد�مك مبرشوع قانون رمق 
  ..وPة القانون اجلنايئوiمتمي بعض ٔ�حاكم مجم

  :الس1يد رئIس اجللسة
  . املرجو، املرجو الهدوء من فضلمك، aقة وا�د اUقائق معدودة

  .تفضل الس1يد الوز�ر

الس1يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي aمس احلكومة، نيابة عن الس1يد 
  :وز�ر العدل واحلر�ت

عن  هاذ إالصالح �شلك ٔ�سايس هو ٕالصالح القانون اجلنايئ.. 
  : طريق

تدقLق اYٔحاكم اليت تنظم املس aلُثوابت اUس1تورية املنصوص Pلهيا  -
يف اUس1تور وتدقLق نطاق تدÇل القضاء يف هذا اJال، عن طريق 

 جتاوز العبارات الفضفاضة ٕاىل عبارات ٔ�كرث دقة؛

جعل العقوبة بيد القايض ليختار بني العقوبة احل«س1ية ٔ�و : 6نيا -
 العقوبة املالية؛

  .تقليص العقوaت عام اكن هو �اليا: 6لثا مث -
aلتايل س1ميكن هذا القانون من iرمجة ٔ�حاكم اUس1تور اجلديد ؤ�يضا من 

  .تعز�ز ضام�ت حرية التعبري
  .وشكرا

  :الس1يد رئIس اجللسة
  . شكرا الس1يد الوز�ر

  .وزع التقر�ر: اللكمة ملقرر ا�لجنة
  . قفÅح aب املناقشة ما بقاش وقت �لعديد من الفر 

الفرق اك�ن ٕاماكنية د�ل التوصل aملداåÇ مكÅوبة، ٕاذن ما اك¡ش 
  .املطالبة بتدÇل يف املنصة

  .منر ٕاىل التصويت Pىل مواد املرشوع
تعديالت مشرتكة مقدمة من الفريق  4وورد �ش½ٔهنا : املادة اYٔوىل

²شرتايك وفريق اYٔصا� واملعارصة والفريق اUس1توري اUميقراطي 
  . ومجموPة الكونفدرالية اUميقراطية �لشغل ²ج±عي

اللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن لتقدمي التعديل اYٔول ويتعلق aلفقرة 
  .267.5اYٔوىل من الفصل 

  :محمد Pلمي الس1يداملس�شار 
  الس1يد الرئIس،
  الس1يد الوز�ر،

  الس1يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ارصة، الفريق ²شرتايك والفريق التعديالت د�ل فريق اYٔصا� واملع

اUس1توري واJموPة الكونفدرالية اUميقراطية �لشغل، �روم تعديل الفصل 
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، وذÍ من Z�ٔل تدقLق وسائل الفعل املادي �لجرمية وا�رتام 267.5
  .مقÅضيات الفصل الثالث من اUس1تور

  .شكرا

  :اجللسة رئIسالس1يد 
  . شكرا الس1يد املس�شار

  .اللكمة �لحكومة

لس1يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي aمس احلكومة، نيابة عن الس1يد ا
  :وز�ر العدل واحلر�ت

التعديل ®ري مقxول Yٔن Pدد من هذه الوسائل مذúور يف الفقرة الثانية، 
  .ويه موجxة ل�شديد العقوبة

  :اجللسةالس1يد رئIس 
 .شكرا

  :ٔ�عرض التعديل Pىل التصويت
  . طيب.. ٕاذن املوافقون Pىل التعديل ،20ٕاذن : املوافقون Pىل التعديل

، شوف هللا خيليمك، ®ري فقط 19نعاودو احلساب، مايش مشلك 
�لتن«Lه، �لتن«Lه، ا�يل ®ادي يصوت هيز يديه، وا�يل ما غيصوÈش ما غهيزش 

  .20ٕاذن .. يديه، Yٔن بعض املرات úيوقع بعض
  ؛20= املوافقون

  ؛25= املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون
عديل الثاين من نفس املادة، واللكمة �Yٔد السادة املس�شار�ن ن�Åقل �لت

  .267.5لتقدميه، ويتعلق aلفقرة الثانية من الفصل 

  :محمد Pلمي الس1يداملس�شار 
  .شكرا الس1يد الرئIس

aمس الفرق املذúورة واJموPة د�ل الكونفدرالية، التعديل، الس1يد 
من Z�ٔل توس1يع العقوبة " اراتالشع"الرئIس احملرتم، هو ٕاضافة عبارة د�ل 

  .الواردة يف النص ل�شمل ٔ�يضا هاته املس½ٔ�
  .وشكرا

  :اجللسة رئIسالس1يد 
  . شكرا

  .اللكمة �لحكومة

الس1يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي aمس احلكومة، نيابة عن الس1يد 
  :وز�ر العدل واحلر�ت

  ".الصياح"التعديل ®ري مقxول، Yٔنه ٔ�صال مÅضمن يف لكمة 
  .راشك

  :الس1يد رئIس اجللسة
  : ٔ�عرض التعديل Pىل التصويت

ال : ؛ املمتنعون25= ؛ املعارضون20= املوافقون(نفس العدد 
  ).ٔ��د

ن�Åقل �لتعديل الثالث من نفس املادة، واللكمة �Yٔد السادة 
  .299.1املس�شار�ن لتقدميه ويتعلق aلفقرة اYٔوىل من الفصل 

  :محمد Pلمي الس1يداملس�شار 
ل، الس1يد الرئIس، هو من Z�ٔل املالءمة مع الفقرة السابقة ٔ�و مع التعدي

  .التعديل السابق

  :الس1يد رئIس اجللسة
 .اللكمة �لحكومة

الس1يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي aمس احلكومة، نيابة عن الس1يد 
  :وز�ر العدل واحلر�ت

  .نفس اجلواب

  :اجللسة رئIسالس1يد 
 .نفس اجلواب

  : لتصويتٔ�عرض التعديل Pىل ا
ال : ؛ املمتنعون25= ؛ املعارضون20= املوافقون(نفس العدد 

  ).ٔ��د
ن�Åقل ٕاىل التعديل الرابع من نفس املادة، واللكمة �Yٔد السادة 

، اللكمة �Yٔد السادة 431.5املس�شار�ن لتقدميه، ويتعلق aلفصل 
  .املس�شار�ن لتقدميه

  :محمد Pلمي الس1يداملس�شار 
  .شكرا الس1يد الرئIس

لتعديل د�ل الفرق املذúورة واJموPة هندف من Çال� هو مالءمة ا
من القانون اجلنايئ، حىت ال �كون هناك  431.2 التعديل د�لنا مع الفصل

تناقض داÇل نفس الفصل احملدد �لعقوبة، وذÍ اس�tادا ٕاىل مقÅضيات 
 من القانون اجلنايئ، Pىل اعتبار ٔ�ن هاته املادة �ددت حرصا 129املادة 

ال�شاط والوسائل اليت ميكن ٔ�ن يعتربها القانون اجلنايئ يف مtظور هذا 
  . الشخص مشاراك ٔ�م ال

حنن الفرق نتÓدث عن الفقرة اYٔوىل، الس1يد الرئIس احملرتم، من 
  .التعديل

  :الس1يد رئIس اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لحكومة



 �2016ريل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

23 

 )2016 يونيو 28( 1437 رمضان 22

س1يد الس1يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي aمس احلكومة، نيابة عن ال 
  :وز�ر العدل واحلر�ت

التعديل ®ري مقxول، Yٔن اYٔمر يتعلق بصورة Zديدة من صور 
  .، صور د�ل ا'متيزي العنرصي431.5

  .شكرا

  :الس1يد رئIس اجللسة
  . شكرا

  : ٔ�عرض التعديل Pىل التصويت
ال : ؛ املمتنعون25= ؛ املعارضون20= املوافقون(نفس العدد 

  ).ٔ��د
  : �رمهتا Pىل التصويت اYٓن، ٔ�عرض املادة اYٔوىل

  . ال؟ ال، ال. نفس العدد
  :ٔ�عرض املادة اYٔوىل �رمهتا Pىل التصويت

  :املوافقون Pىل املادة، ٕاذن عند�
  ؛27= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

من مرشوع القانون ورد �ش½ٔهنا تعديل وا�د مشرتك بني  2املادة 
واملعارصة والفريق اUس1توري اUميقراطي الفريق ²شرتايك وفريق اYٔصا� 

²ج±عي ومجموPة الكونفدرالية اUميقراطية �لشغل، اللكمة �Yٔد السادة 
  .املس�شار�ن لتقدمي التعديل

  :املس�شار الس1يد محمد Pلمي
  .شكرا الس1يد الرئIس

الوارد يف نص املرشوع، iروم من  179هاذ التعديل د�ل الفصل 
واJموPة هو املالءمة مع ما س1بق اقرتا�ه من  Çال� الفرق املذúورة

  .تعديالت يف املادة اYٔوىل
  .وشكرا

  :الس1يد رئIس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة �لحكومة

الس1يد وز�ر االتصال، الناطق الرمسي aمس احلكومة، نيابة عن الس1يد 
  :وز�ر العدل واحلر�ت

®ري  نفس اجلواب ا°ي ارتبط هبذا التعديل يف السابق، التعديل
  .مقxول

  :الس1يد رئIس اجللسة
  : ٔ�عرض التعديل Pىل التصويت

  .نفس العدد، ال
املوافقون Pىل . املوافقون Pىل التعديل، ال، قxيå صوتنا Pىل املادة

  :ٕاذن 20= التعديل
  ؛20= املوافقون 
  ؛27= املعارضون
  .ال ٔ��د= املمتنعون

  : ٔ�عرض املادة الثانية �لتصويت
ال : ؛ املمتنعون25= ؛ املعارضون20 =املوافقون(نفس العدد 

  ).ٔ��د
  .ٕاذن نفس العدد: ٔ�عرض مرشوع القانون �رمÅه �لتصويت

  ؛27= املوافقون
  20= املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

يقيض  73.15وافق جملس املس�شار�ن Pىل مرشوع قانون رمق  ٕاذن
  .بتغيري وiمتمي بعض ٔ�حاكم مجموPة القانون اجلنايئ

  .Pىل مسامهتمك يف هذه اجللسة املاراطونيةشكرا لمك مجيعا 
  .ورفعت اجللسة

*************************************  

  :املداÇالت املكÅوبة املسلمة لرئاسة اجللسة: مالحق

I.  ملاء 36.15مرشوع قانون رمقa يتعلق:  

  :مداåÇ الفريق ²س1تقاليل �لو�دة والتعادلية.1
  الس1يد الرئIس احملرتم،

  الس1يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  ،الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون

قاليل �لو�دة والتعادلية مب*لس Úرشفين ٔ�ن ٔ�تدÇل aمس الفريق ²س1ت
ولعل هذا  ،يتعلق aملاء 36.15املس�شار�ن ملناقشة مرشوع قانون رمق 

�روم مواúبة التحوالت العميقة اليت Úشهدها العامل Pامة Pىل مس1توى  املرشوع
اس1تعامل املاء Pىل املس1توى  بغية وضع ضوابط لرتش1يد وتقtني اJال املايئ،

ومدلو� ورشوط وúيفLات اس1تغالل املï العام حتديد ماهيته و  الوطين
حقوق وواجxات املواطنني يف التعامل مع هذه املادة  املايئ، كام تضمن النص

احليوية، سواء تعلق اYٔمر aملياه الصاحلة �لرشب، ٔ�و املوØة لالس1تغالل 
  .الفال� ٔ�و ²س1هتالك الغذايئ

  الس1يد الرئIس احملرتم،
لتدبري املوارد املائية، ô�ٔحت تعبئة �جعة  س1ياسة بالد� لقد اÙهتجت

من Z�ٔل مواØة  ،اجلوفLةو  ¡س«Lا �لمصادر املائية التقليدية، السطحية مهنا
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وامل�سمة بعدم ²نتظام جغرافLا، عن  ال�ساقطات املطرية ®ري الاكفLة Pامة
طريق بناء السدود، اليت صارت مtذ مدة توØا رئIس1يا �لبالد، ٕاذ شلكت 

 ý يف تدبري املوارد املائية الوطنية، �ٓتت ٔ�لكها يف جمال ختز�ن املياه عنرصا dي
بل يتعني اUفع  ،ما نوفره تقليد� امل�ساقطة والسطحية، ٕاال ٔ�نه مل يعد اكفLا

فااله±م aٕماك�ت حتلية . بتعبئة املوارد ®ري التقليدية ٕاىل احلد اYٔقىص املمكن
مع العمل يف اYٓن نفسه  ،العادمة املصفاة،مLاه البحر، وٕاPادة اس1تعامل املياه 

  .Pىل عقلنة الطلب، من ش½ٔهنا ٔ�ن ت�Lح رحبا مزدوZا
  ،الس1يد الرئIس احملرتم

الوزارة  ت�سم بغياب الت�س1يق بني ،اليوم ٕان وضعية تدبري املوارد املائية
ٔ�ن واكالت اYٔحواض املائية  كام امللكفة aملاء واJلس اPYٔىل �لامء واملناخ،

å الفعالية �س«ب نقص ²س1تقاللية يف القرار وPدم كفاية املوارد ال«رشية قلي
  .وا+صصات املالية

احلكومة ملزمة بتوفري Pدد ٔ�كرب من وسائل تعبئة  وارتباطا مبا س1بق، تبقى
 تدبري الطلب Pىل املاء يف ظل املوارد املائية مع تنويعها مع الرتكزي Pىل تعز�ز

والعمل  2016 ٔ�فق يف خنفاضها بفعل التغريات املناخLةحمدودية املوارد وتوقع ا
  .Pىل ت½ٔهيل ؤ�جرٔ�ة اجلهاز ال�رشيعي والتنظميي لقطاع املاء

  الس1يد الرئIس احملرتم،
ٕان املوارد املائية تعاين من الوترية املزتايدة �لطلب Pىل املاء يف ظل 

اعية نضوب املوارد التقليدية وتدهورها وتلوث �اد ن�L*ة لٔ
¡شطة الصن
  .و²س1تعامالت املزنلية

Èشجيع املشاريع املقÅصدة يف املاء،  °ا نؤكد �شلك ٔ�سايس Pىل رضورة
  .الرثوة د املائية من Z�ٔل احلفاظ Pىل هذهوعقلنة اس1تغالل املوار 

ولكون املاء ، Yٔمهية مضامني النص ا°ي حنن بصدد مtاقش1ته اليوم نظرا
ني ؤ�يضا Pىل مس1توى التمنية يف احلياة اليومLة �لمواطن � دور مركزي

يف الفريق ²س1تقاليل س1نصوت  ة والبيLÄة، فٕانناج±عية و²قÅصادي²
  .aٕالجياب Pليه

بيد ٔ�ننا نؤكد Pىل رضورة اس1تحضار مxادئ اUميقراطية ال�شارúية يف 
ٕاطار لك املبادرات املتعلقة aملشاريع وإالجراءات اليت iروم ٕاصالح قطاع 

 اك الساكنة احمللية ولك فعاليات اJمتع املدين يف مسلسلٕارش  املاء عن طريق
  .اختاذ القرار

كام نؤكد Pىل اس�رشاف املس1تقxل من Çالل توطني تضامن بني اجلهات 
وما بني اYٔجLال، مبا يضمن ²س1ت*ابة حلاجLات الساكنة املس1تقxلية، عن 

 .دمع تدبري املعرفة a+اطر املرتبطة aملاء طريق

2. åÇصا�مداYٔاملعارصةو  فريق ا: 
 الس1يد الرئIس،
 السادة الوزراء،

 السادة املس�شار�ن،و  الس1يدات

املعارصة يف مtاقشة مرشوع قانون و  Úرشفين ٔ�ن ٔ�سامه aمس فريق اYٔصا�
يتعلق aملاء، �Yٔرز وØة نظر فريقtا حول هذا املرشوع قانون  36.15رمق 

اصة يف ظل التÓد�ت اليت تطرCا Ç ،ا°ي مت انتظاره طويالو  البالغ اYٔمهية
Uمنو ا'a ةميغرايف و إالشاكالت الكربى املرتبطةL²رتفاع و التغريات املناخ

  .املزتايد Pىل هذه املادة احليوية
فxالنظر �لمنحى التصاPدي �لطلب Pىل املاء، اس1ت*ابة �لÓاجLات املزنلية 

ة املاء اليت قد والفالحLة والصناعية والس1ياحLة، فٕان بالد� ýددة بندر 
التوZه حنو و  تتضاعف يف املس1تقxل مما سزييد من جحم الطلب Pىل املياه

  .اس1تزناف الفرشاة الباطنية
الرمغ مما رامكه املغرب من جتربة رائدة يف جمال التحمك يف املوارد  فعىل

ئية، جعلته معروفا Pىل املس1توى العاملي �س1ياسة تعبئة املاء اليت اعمتدها اامل
تtIيات القرن املايض بفضل الرؤية السديدة �لمغفور � احلسن مطلع س1 

الثاين، واليت جتسدت من Çالل بناء حوايل م©ة سد، فٕان رفع التÓد�ت 
املس1تقxلية املطرو�ة جيعل من الرضوري وضع قضية املاء يف صلب 

املاء حسب ٔ�فق زمين  ٕاسرتاتيجيةالس1ياسات العمومLة، Pرب ٕاPادة التفكري يف 
  .الءمهتا مع aيق ²سرتاتيجيات القطاعيةبعيد وم

عن مس1تقxل اYٔمن  ويف هذا إالطار رمس البنك اUويل صورة م�شامئة
حLث �ذر من iراجع úبري س1يرضب املوارد املائية بفعل  ،املايئ يف املغرب

التغريات املناخLة وتفامق ندرة املياه، مشريا ٕاىل ٔ�ن هذا الوضع س1يؤدي ٕاىل 
مس*ال ٔ�ن املغرب مضن دول العامل اليت س1تفقد  ،املدن ارتفاع الهجرة حنو

  .�س«ب ندرة املياه ¡س1بة ýمة من �جتها اUاÇيل اخلام
وتوقع Çرباء البنك اUويل ٔ�ن iرتفع لكفة حش املياه وiكxّد املغرب ¡س1بة 

، كام �ذر التقر�ر 2050من �جته اUاÇيل اخلام، وذÍ يف ٔ�فق العام  6%
املياه العذبة وارتفاع ²س1تعامالت اYٔخرى يف من ٔ�ن اخنفاض م�سوب 

قطاعي الفال�ة والطاقة، س1يفضيان ٕاىل تدهور يف املياه aملدن، ب�س1بة قد 
 .، مقارنة مع الوضع احلايل2050تصل ٕاىل الثلثني ببلوغ العام 

  الس1يد الرئIس، 
فٕان  P10.95ىل الرمغ من املقÅضيات اليت Zاء هبا القانون احلايل �لامء 

الت*اوب مع و  رسة ٔ�ثب�ت رضورة ٕاPادة النظر يف العديد من مقÅضياتهاملام
كذا التطورات اليت مت و  املس1ت*دات اليت ٔ�صبحت تعرفها بالد� يف هذا اJال

Çاصة يف جمال اس1تغالل املوارد املائية ®ري  ،Èسجيلها Pىل املس1توى اUويل
عميقة املرتبطة التقليدية، فقد اكن من الرضوري ٕاجياد �لول لٕالشاكالت ال 

ٔ�ساسا بضعف املقÅضيات املتعلقة aلوقاية من الفLضا�ت وحتلية مLاه البحر 
،åمطار واملياه املس1تعمYٔاه اLالس1تفادة من مa ضيات املتعلقةÅوضعف املق 

اYٔمر ا°ي ال Úشجع Pىل iمثني واس1تعامل هذه املياه، وaلتايل ختفLف الضغط 
نالحظ تعقد مساطر حتديد  ضافة ٕاىل ذÍإ . Pىل املوارد املائية اجلوفLة

  .واس1تعامل املï العام �لامء، مما ال ÚساPد Pىل ٕاهناء املساطر يف اZٓYال احملدد
وقد �اول مرشوع قانون ا°ي حنن بصدد دراس1ته اليوم إالZابة Pىل 
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العديد من إالشاكالت املرتبطة بقطاع املاء، حبيث Zاء aلعديد من 
لتنصيص Pىل ٕا�داث رشطة املياه، اليت عهد ٕا'هيا املقÅضيات من ٔ��رزها ا

يف هذا الصدد aٕماكن ٔ�عوان رشطة املياه و مبعاينة ا+الفات وحتر�ر احملارض،
الولوج ٕاىل اaٓYر واYٔثقاب ٔ�و ٔ�ي م�ش½ٔة ٔ�و جتهزيات ٔ�خرى الس1تعامل 

اللتقاط ٔ�و Zلب املاء قصد  مtحهم إالماكنيةو  واس1تغالل املï العام املايئ
فضال ٔ�ن رشطة املياه aٕماكهنا  ،قق من خصائصه وحتر�ر حمارض ا+الفاتالتح

توقLف اYٔشغال وجحز اYٔدوات واYٔش1ياء اليت اكن اس1تعاملها ٔ�ساس ا+الفة 
  .وٕايداعها aحملجز

وPالوة Pىل التعديالت اليت مهت مقÅضيات قانون املاء، تضمن مرشوع 
ها وضع ٕاطار قانوين لتÓلية القانون ا°ي حنن بصدد دراس1ته ٕاضافات، ٔ��رز

مLاه البحر يتضمن مقÅضيات حتدد اYٔش�اص ا°�ن ميكهنم ٕاجناز مشاريع 
حتلية مLاه البحر، ونظام ²مÅياز ا°ي ختضع � هذه املشاريع، وجيرب 
التجمعات احلرضية التوفر Pىل خمططات مد�رية �لتطهري السائل ت½Çٔذ بعني 

امل املياه املس1تعمå وجتهزيها �ش1باكت ²عتبار مLاه اYٔمطار ورضورة اس1تع
التطهري السائل وحمطات معاجلة املياه املس1تعمP ،åىل ٔ�ن خيضع الصب يف 

  .هذه الش1باكت ٕاىل الرتخLص وYٔداء ٕاôوة
و�لÓد من ²س1تزناف ا°ي تعرفه املوارد املائية اجلوفLة، يقرتح مرشوع 

اجلوفLة من Çالل سن قواPد  القانون وضع ٕاطار �لتدبري ال�شاريك ملوارد املياه
حتدد مسطرة ٕاPداد العقود وحقوق والزتامات إالدارة واملؤسسات العمومLة 
ومس1تعميل املاء املنخرطني يف هذه العقود، aٕالضافة ٕاىل ýام ت�xع ومراقxة 
اس1تعامل مLاه الفرشة املائية، موضوع العقد ا°ي ميكن �لواك� ٔ�ن iلكف هبا 

  .مس1تعميل هذه املياه
البد هنا من الت½úٔيد ٔ�ن املقÅضيات القانونية Pىل ٔ�مهيهتا تبقى قارصة و

ٕاذا مل  ،تدبريها تدبريا ٔ�م:لو  لو�دها عن حتقLق ٔ�هداف حامية املوارد املائية
تطبيقها و  فاåP من Z�ٔل تزنيل هذه املقÅضياتو  معليةو  تواúهبا تدابري واقعية

Ùمتىن ٔ�ن و  Åظر احلكومة،هذا هو التÓدي الكxري ا°ي ي� و  Pىل ٔ�رض الواقع،

 املاء مادة ٔ�ساس1يةو  ٔ�ن قطاع املاء قطاع حLويو  تنجح يف ذÇ ،Íاصة
  .رضورية �لحياة لIس فقط لٔ
جLال احلارضة بل حىت لٔ
جLال املس1تقxليةو

  الس1يد الرئIس،
املعارصة aٕجيابية انفÅاح الس1يدة الوز�رة Pىل و  لقد جسلنا يف فريق اYٔصا�

طرف الفريق، حبيث مت قxول تعديالت جوهرية  التعديالت املقدمة من
سامه ٔ�يضا يف و  جتويده،و  هو ما سامه يف ٕاغناء النص، و تعديال 19بلغت 

املمتثå يف احملافظة و  تطو�ر مقÅضيات املرشوع اس1ت*ابة �لفلسفة اليت Zاء هبا
  .iمثينهو  Pىل الرصيد املايئ الوطين

،Íل ذZYٔ  رب� عنهوP ىل مس1توى ا�لجنة،  ا¡س*اما مع املوقف ا°يP
  . فٕاننا نصوت لصاحل هذا املرشوع قانون

 

 :مداåÇ فريق العدا� والتمنية.3
 .الرمحن الرحمي �سم هللا

 .لس1يد الرئIسا شكرا
 الوزراء، السادة

 احملرتمون، املس�شارون والسادة الس1يدات
ٕاننا يف فريق العدا� والتمنية، ويف ٕاطار مtاقشة مرشوع قانون رمق 

، 10.95ورها�ت قانون ملتعلق aملاء، وا°ي Zاء كرتس1يخ ملاكسب ا 36.15
املبذو� من طرف العاملني aلقطاع املاء Pىل صعيد  ننوه Jaهودات القمية

مجموع iراب اململكة سواء فß يتعلق aمل�ش1ئات املائية ٔ�و من تصدي +اطر 
  .الفLضا�ت وس1يو� اYٔهنار اجلارفة

  س1يدي الرئIس،
يد مبا Zاء به هذا املرشوع من مقÅضيات iريم ٕاىل احلفاظ Pىل ٕاننا ¡ش1 

 ïىل املP املوارد املائية وحتصيهنا من سوء ²س1تعامل املفرط ٔ�و من الرتايم
املتعلق  36.15 العمويم املايئ ٔ�و السعي ٕاىل تلويثه، هذا وقد Zاء القانون رمق

االت عقلنة وiرش1يد aملاء حىت يواúب التطورات اليت تعرفها بالد� يف لك جم
اس1تعامل املوارد املائية وiمثيهنا وكذا ²¡س*ام مع ما تفرضه مواúبة التغريات 

  .املناخLة
كام ٔ�ننا يف فريق العدا� والتمنية ننوه مبا يقوم به القطاع خبصوص تدبري 
املوارد املائية فß يتعلق aلبحث العلمي ٔ�و جماالت التعبئة و²قÅصاد يف 

ه الرثوة احليوية مبقاربة اس1توجxت ٕاقرار Pدا� جمالية هتم اكفة اس1تعامل هذ
  .ٔ�حناء اململكة

كام ٔ�ننا ¡ش1يد بعملية ٕاطالق ورش حتويل املياه من مtاطق الوفرة ٕاىل 
مtاطق اخلصاص Pرب ٕا¡شاء السدود التحويلية ٔ�و Pرب Zلب ٔ�و حتويل املياه 

تبطة بتوزيع الرثوة املائية من شامل اململكة ٕاىل جtوهبا لتحقLق Pدا� جمالية مر 
åادة اس1تعامل املياه املس1تعمPاه البحر وٕاLخيص حتلية م ßٔ�و ف.  

  :مداåÇ الفريق احلريك.4
الرمحن الرحمي والصالة والسالم Pىل ارشف املرسلني وPىل �ٓ�  �سم هللا
  .وحصبه

  الس1يد الرئIس احملرتم،
  الس1يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  دة املس�شارون احملرتمون،الس1يدات والسا
 36.15قانون رمق Úرشفين ٔ�ن ٔ�تدÇل aمس الفريق احلريك ملناقشة مرشوع 

  .املتعلق aملاء
البد من التنويه وإالشادة aلنقاش اجلاد ا°ي عرفÅه لك  ،يف البداية

ٔ�طوار مtاقشة هذا املرشوع الهام داÇل جلنة الفال�ة والقطاPات إالنتاجLة، 
عن اYٔمهية اليت حيظى هبا هذا املرشوع قانون من iمثني حLث مت التعبري 

�لمك�س1بات ومواúبة �لتطورات اليت Èشهدها بالد�، وكذا مدى ٔ�مهية هذا 
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  .النص ال�رشيعي يف تطو�ر قطاع املاء aعتباره جماال حLو� اسرتاتيجيا �لمملكة
  الس1يد الرئIس،

القانون Zاء، ٔ�وال،  ٕاننا يف الفريق احلريك ¡س*ل aرتياح ٔ�ن هذا املرشوع
و6نيا Yٔنه Zاء مبجموPة من املبادئ الرئIس1ية  ،بعرصنة ال�رشيع املايئ وجتميعه

ويتعلق اYٔمر aحلق يف الولوج ٕاىل املاء والعIش يف بI©ة سلمية ؤ�يضا التدبري 
املندمج والالمركزي وال�شاوري �لامء مع مراPاة التضامن اJايل، aٕالضافة ٕاىل 

املايئ والريق aلتمنية املس1تدامة �لموارد املائية وكذÍ ٕادماج حامية الوسط 
  .مقاربة النوع يف تدبري املاء

ٕان الهدف اYٔسايس من مراجعة قانون املاء هو رضورة ملÓة من Z�ٔل 
املاء aملغرب، وذaٕ Íرشاك مجيع  مواúبة التÓد�ت اليت يعرفها قطاع

واخلاص aلت½úٔيد ٔ�ن ٔ�ي iمنية  املتدÇلني واملعنيني يف k القطاPني العام
مس1تدامة البد ٔ�ن ت½Çٔذ بعني ²عتبار iرش1يد اس1تعامل املاء كامدة حLوية 

  .وٕاسرتاتيجية
  الس1يد الرئIس،

يف هذا إالطار، نود من هذا املنرب ٔ�ن ندعو الوزارة ٕاىل اع±د املقاربة 
 ال�شارúية يف ٕارشاك مجيع الفاPلني، aٕالضافة ٕاىل رضورة ت«س1يط مساطر

حتديد املï العام املايئ واحلد من الرتايم Pليه وكذÍ العمل Pىل iمثني مLاه 
  .اYٔمطار ٕاكسرتاتيجية لرتش1يد اس1تعامل املاء

  الس1يد الرئIس،
ٕاذ نعيد تنوهينا aلعمل امجلاعي ا°ي مزي ٔ�شغال جلنة الفال�ة والقطاPات 

úبة التطورات اليت إالنتاجLة ٔ�ثناء مtاقشة هذا املرشوع الهام، لكونه Zاء ملوا
Èشهدها بالد� بعد ٕاصدار قانون إالطار مبثابة مLثاق وطين �لبI©ة والتمنية 
املس1تدامة والقوانني التنظميية املتعلقة aجلهوية املوسعة وامجلاPات الرتابية، 

  .وكذا اUينامLة ال�رشيعية املتعلقة بتزنيل اUس1تور وا+طط ال�رشيعي معوما
aمس الفريق احلريك تفاPلنا إالجيايب مع هذا املرشوع وPليه، فٕاننا نؤكد 

  .الهام
 .والسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

مداåÇ املس�شار الس1يد محمد القtدويس عن فريق التجمع الوطين .5
  :لٔ
حرار

 الس1يد الرئIس احملرتم،
  الس1يدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  ني،ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتم
Úرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة aمس فريق التجمع الوطين لٔ
حرار مÅدÇال 

يتعلق aملاء كام وافق Pليه جملس النواب،  36.15ملناقشة مرشوع قانون رمق 
  .وا°ي صادقت Pليه جلنة الفال�ة والقطاPات إالنتاجLة aٕالجامع بعد تعدي3

 الس1يد الرئIس احملرتم،
  رتمني،الس1يدات والسادة الوزراء احمل

  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
ٕاننا ¡س*ل aرتياح شديد روح التوافق اليت طبعت مtاقشة مرشوع 

يت القانون بني ٔ�يدينا Çالل اج±Pات جلنة الفال�ة والقطاPات إالنتاجLة، وال
ويه مtاس1بة كذÍ �لتنويه aلتفاPل إالجيايب  ،توجت aملصادقة Pليه aٕالجامع

من طرف احلكومة وا°ي يت*ىل يف قxولها لعدد من التعديالت والبارز 
  .تقدمت هبا فرق ومجموPات جملس1نا املوقر ٔ�®لبية ومعارضة

 الس1يد الرئIس احملرتم،
  الس1يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

، واملت*لية السابق 10.95ال ٔ��د ينكر املاكسب اليت حققها قانون املاء 
 التدبري املندمج وال�شاوري وجتميعه وiرس1يخ املايئ ال�رشيع يف عرصنة
 واكالت تدبريه Pرب ٕا�داث Èسع يف احلاكمة وتدعمي املائية �لموارد والالمركزي

اJلس  القرار ومتكني اختاذ احملليني يف لٔ
حواض املائية وٕارشاك الفاPلني
 املوارد تدبري يف احمللية امجلاPات وٕارشاك ٕاطار قانوين من واملناخ �لامء اPYٔىل
Pىل  التخطيط القxيل من الفLضا�ت، مع ٕالزامLة والوقاية واحملافظة Pلهيا املائية

تلوث املياه  احلوض املايئ، ٕاضافة ٕاىل حماربة مس1توى وPىل الوطين املس1توى
ة، القامئ معليات Zلب املاء وتقtني املاء Pىل املك�س1بة احلقوق وضعية وÈسوية

  .املاء اس1تعامل وكذا تعز�ز مراقxة
وت½ٔثريه  املفاهمي لبعض هذا القانون وجب مراجعته نظرا لغياب تعريفات

 رخص احلفر مساطر بعض التطبيقLة وتعقد النصوص ٕاصدار Pىل السليب
 املياه املس1تعمa åس1تعامل املتعلقة املقÅضيات اجللب، وضعف ورخص
 البحر مLاه aل�س1بة لتÓلية القانوين غالفLضا�ت وكذا الفرا من والوقاية

 العقوaت لبعض ا+الفات وانعدام املقررة الغرامات السائل وضعف والتطهري
  .القامئة املاء Zلب ا+الفات اكلترصحي بنقط لبعض aل�س1بة

 الس1يد الرئIس احملرتم،
  الس1يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

قانوين  ٕاطار ٕان مراجعة قانون املاء السابق اكن رضور� لوضع
 اجلارية وحتسني التدبري املندمج �لتحوالت ومالمئ وواحض شامل ومؤسسايت

والتدبري  يف املاء احلق Çالل iكرÚس مxادئ من املاء جمال يف واحلاكمة
املاء وٕا�داث جمالس  مLدان يف اJاليني والعدا� والتضامن املس1تدام

القامئة، مع ت«س1يط  وiرúيبة املؤسسات اخÅصاصات وتقوية Yٔحواض املائيةا
 واس1تغالل iمثني Pىل حامية املياه وال�شجيع �ٓليات مساطر الرتخLص وتقوية

 الظواهر القصوى من الوقاية �ٓليات ²عتيادية وكذا تقوية ®ري املياه موارد
  .تدبريها وحتسني

تت*ىل يف  ،Pىل مxادئ ٔ�ساس1ية كام ¡س*ل aرتياح ارiاكز هذا القانون
 املندمج والالمركزي سلمية والتدبري بI©ة يف والعIش املاء ٕاىل الولوج يف احلق

 الوسط املايئ وحاميةوالعدا� اJاليني  التضامن مراPاة مع �لامء وال�شاريك
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 التغريات مع الت½ٔقمل �لموارد املائية، ٕاضافة ٕاىل ٕادماج املس1تدامة aلتمنية والريق
  .املس1تو�ت لك Pىل وتدبري املياه ختطيط يف ناخLةامل 

 الس1يد الرئIس احملرتم،
  الس1يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

، وحLث ٕان هذا املرشوع القانون ومن مtطلق ان±ئنا لٔ
®لبية احلكومLة
 وا�دة  رخصةيف جتميع الرخص مقدمهتا ويف املساطر سIسامه يف ت«س1يط

 رمزية لفائدة واكالت ٕاôوات فرض مع واجللب، احلفر معلييت Èشمل
املائية، فٕاننا يف فريق التجمع الوطين لٔ
حرار س1نصوت Pلهيام  اYٔحواض
  .aٕالجياب

  .والسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :ق ²حتاد العام ملقاوالت املغربمداåÇ فري.6
 احملرتم، الس1يد الرئIس

  احملرتمون، الوزراءالس1يدات والسادة 
  الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

È�ٔرشف ب½ٔن ٔ�تناول اللكمة aمس ²حتاد العام ملقاوالت املغرب يف هذه 
  .املتعلق aملاء 36.15اجللسة ا+صصة ملناقشة مرشوع قانون رمق 

ا ملس1تقxل هذا املرشوع ا°ي ٔ�صبح �ك�يس راهنية úبرية وبعدا اسرتاتيجي
بالد� يف س1ياق úوين ٔ�صبحت فLه تقلبات املناخ وارتفاع اس1هتالك املاء 
والطاقة والتلويث املزتايد �لبI©ة Èشلك حتد� حقLقLا ومصدر قلق úبري �لمجمتع 
اUويل، ٕاذ بفعل موقعه اجلغرايف، يعترب املغرب من اUول املعنية ٔ�كرث a+اطر 

Çاصة ما يتعلق برتاجع ال�ساقطات وتوايل املرتبطة aلتقلبات املناخLة، و 
  .الفرتات الطويå �لجفاف

  الس1يد الرئIس،
كام يعمل امجليع، �متزي املغرب ب�ساقطات مطرية حمدودة و®ري مtتظمة، 

مليار مرت مكعب، ٔ�ي ما  22ويقدر جحم املوارد املائية الطبيعية ببالد� حبوايل 
ملرتقب ٔ�ن تنخفض هذه مرت مكعب �لفرد يف الس1نة، ومن ا 700يعادل 

ثري التغريات  ال�س1بة من املياه املتا�ة يف املس1تقxل ن�L*ة الزتايد الساكين وت½ٔ
�هيك عن توفر ٔ�حواض الشامل الغريب Pىل ٔ�زيد من نصف املوارد . املناخLة

  .املائية
 ،ومن Z�ٔل التحمك يف موارده املائية، هنج املغرب مtذ عقود س1ياسة مائية

تعبئة املوارد املائية، Pرب ٕاجناز جتهزيات مائية كربى، ارiكزت ٔ�ساسا Pىل 
سدا úبريا �سعة ختزي�Lة تقدر  135حLث تتوفر بالد� اليوم Pىل ٔ�زيد من 

مليار مرت مكعب aٕالضافة ٕاىل م�ش½ٓت لنقل املياه من مtاطق  17.5ب
  .التعبئة ٕاىل مtاطق ²س1تعامل

a زويد الساكنةi ت هذه امل�ش½ٓت من ت½ٔمنيtملاء الصاحل �لرشب وقد مك
حىت Çالل فرتات اجلفاف الطويå وتعممي iزويد الساكنة، تدرجييا، aملاء 

  .الصاحل �لرشب
، ا°ي هيدف ٕاىل "ا+طط الوطين �لامء"يف هذا إالطار، Ùمثن مضامني 

س1نة املقåx  20حتديد إالجراءات الواجب اختاذها واYٔولو�ت الوطنية Çالل 
 قÅصاديساكنة من املياه ومواúبة التطور ²من Z�ٔل تلبية �اجLات ال 

�لب�، من Çالل مقاربة Èس�tد Pىل التدبري املندمج وامل�سق  ج±عيو²
�لطلب واملوارد املائية وتعز�ز اYٔمن املايئ �لبالد مع الت½ٔقمل مع التغريات 

  .املناخLة وكذا تعز�ز احلاكمة اجليدة يف قطاع املاء
P مة السهرý ىل احلكومةPضيات وÅىل تطبيق هذا القانون وتزنيل مق
  :ا+طط الوطين �لامء Çاصة يف جمال

التحمك يف الطلب Pىل املاء، من Çالل iمثني السقي املوضعي   -
  وحماربة الهدر وحتسني مردودية الش1باكت املائية؛

احلفاظ Pىل املوارد املائية وiرش1يد اس1تعاملها مكï معويم وحتصينه   -
 ائية؛من ²س1تعامالت العشو 

تدبري وiمنية العرض Pرب تعبئة املياه السطحية aٕجناز السدود   -
وا�لجوء ٕاىل املوارد املائية ®ري ²عتيادية كتÓلية مLاه البحر وٕاPادة 
اس1تعامل املياه العادمة بعد تنقLهتا، لتخفLف الضغط Pىل املياه 

 الصاحلة �لرشب؛

اJال الطبيعي احملافظة Pىل املوارد املائية السطحية واجلوفLة و   -
وحماربة التلوث والت½ٔقمل مع التغريات املناخLة، Pرب وضع وتفعيل 
خمططات معل هتم Èشجيع احلاكمة اجليدة �لمياه اجلوفLة وحامية 
البÓريات الطبيعية واحملافظة Pىل الوا�ات واملناطق الرطبة وÈرسيع 
تفعيل الرب�مج الوطين �لتطهري السائل، aٕالضافة ٕاىل تنفLذ 

رب�مج الوطين �لحامية من الفLضا�ت ووضع �رامج هيلكية لتدبري ال
 املوارد املائية Çالل فرتات اخلصاص؛

حتقLق Pدا� جمالية يف توزيع الرثوة املائية، من Çالل ٕا¡شاء   -
السدود التحويلية، ZYٔل نقل املياه من مtاطق الوفرة ٕاىل املناطق 

 اليت تعرف خصاصا يف املوارد املائية؛

ضافة ٕاىل ذÍ، البد من دمع البحث العلمي وتطو�ر وت½ٔهيل aالٕ   -
  .املوارد ال«رشية

  الس1يد الرئIس،
تلمك بعض اYٔفاكر اليت ارت½ٔينا التعبري عهنا يف هذه اجللسة، اليت س1نصوت 
فهيا aٕالجياب Pىل مرشوع القانون املتعلق aملاء، ملا يتضمنه من تدابري 

� وشعبنا يف تدبري عقالين ومقÅضيات ؤ�حاكم Èس1تجيب لطمو�ات ب�
لقطاع حLوي، يفرض حتد�ت كربى يف Pامل اليوم معوما وPىل ب�� 

  .aخلصوص
ندعو احلكومة  ،cop22ويف اÇYٔري، وحنن Pىل مقربة من تنظمي بالد� ل
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ملزيد من ²ه±م aٕدماج البعد البIيئ يف لك الس1ياسات العمومLة ويف 
ج التعاقدية واملشاريع ²س�<رية ودفاiر ²سرتاتيجيات القطاعية والربام

  .التحمالت
  .والسالم Pليمك

  :مداåÇ الفريق ²شرتايك.7
  الس1يد الرئIس،

  الس1يدات والسادة الوزراء،
 الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

املتعلق aملاء ٔ�مهية aلغة، aعتباره  �36.15ك�يس مرشوع القانون رمق 
ا°ي شلك طفرة Èرشيعية يف قطاع  10.95نوين رمق نصا ممكال �لنص القا

املاء aل�س1بة �لمغرب مtذ ٔ�كرث من عرش�ن س1نة، وا°ي ٔ��اط جبميع اجلوانب 
ة ٔ�و التقtية بغية قÅصادئ�و ² املتعلقة بقطاع املاء سواء القانونية ٔ�و املؤسساتية

Lث البعد ²سرتاتيجي وال من حLث تطو�ر هذا القطاع احليوي، ال من ح
ة ومع التغريات ج±عية و²قÅصاديالبعد التدبريي، متاش1يا مع تطور احلياة ²

املناخLة اليت ٔ�صبح يعرفها العامل، ٕاضافة ٕاىل ²س1تغالل العشوايئ واملفرط 
  .لهذه املادة احليوية

  الس1يد الرئIس،
Zاء من Z�ٔل مراجعة القانون  36.15ولهذا نعترب ٔ�ن املرشوع قانون رمق 

لضامن احلاكمة اجليدة يف تدبري املوارد املائية وضامن احلق يف  10.95رمق 
احلصول Pىل املاء والعIش يف بI©ة سلمية، âحق من احلقوق اليت نص Pلهيا 

، وذÍ ملا �لامء من ٔ�مهية aلغة يف احلياة وما يتطلبه من اه±م 2011دس1تور 
 التمنية وتدبري وحمافظة Pليه وملا يلعبه من دور حLوي واسرتاتيجي يف

  .الوطين قÅصادياملس1تدامة وا'هنوض aلقطاع ²
وقد ٔ�وىل املغرب ٔ�مهية قصوى �لامء Pرب التارخي، كام سن � Pدة 

هتدف ٕاىل تنظمي ٔ�وZه اس1تعامل املاء، حLث مت ٕاصدار ٔ�ول  Èرشيعات قانونية
وا°ي عرف تعديالت ýمة  1914ظهري يتعلق aملï العمويم املايئ س1نة 

مث القانون  10.95، ٕاصدار القانون رمق 1925و 1919و 1918ت يف الس1نوا
�متم مبوجxه القانون السابق ا°úر، ٕاىل ٔ�ن اÙهت,ى aملرشوع القانون رمق  42.09

  .وا°ي حنن بصدد مtاقش1ته ،املتعلق aملاء 36.15
رمغ نتاجئه الفعا� واملهمة، ٕاال ٔ�ن معلية تزنيP 3ىل  10.95فالقانون رمق 

س1نة Pىل  ú20راهات رمغ مرور عرفت مجموPة من الصعوaت واالٕ  اقعٔ�رض الو 
، ا°ي س1ميكtنا من 36.15صدوره، وaلتايل اكن الزما مراجعته aلقانون رمق 

تقLمي إالسرتاتيجية الوطنية �لامء وكذÍ الظواهر املتعلقة aلتغريات املناخLة، 
يق القانون ومعاجلة ²خÅالالت وجتاوز إالúراهات اليت جسلت Çالل تطب 

املتعلق aملاء، كام س1ميكtنا من iكرÚس املك�س1بات اليت حققها املغرب  10.95
بفضل قانون املاء، وكذÍ مواúبة التطورات اليت Èشهدها بالد�، Çاصة بعد 
 Íة والتمنية املس1تدامة وكذ©Iثاق وطين �لبLٕاصدار القانون التنظميي مبثابة م

  .هات وامجلاPات الرتابيةالقوانني التنظميية املتعلقة aجل 
املتعلق aملاء طفرة يف تطو�ر  36.15ولهذا يعترب مرشوع القانون رمق 

الرتسانة القانونية Pىل مس1توى ال�رشيع املايئ ومواúبة الس1ياق الس1يايس العام 
  .كام س1بق ا°úر �2011لمغرب بعد دس1تور 

احلق : هامبجموPة من التعديالت، ٔ�مه  36.15لقد Zاء مرشوع القانون رمق 
يف الولوج ٕاىل املاء �مكية اكفLة وجودة مقxو�، تدبري واس1تعامل عقالين 
ومس1تدام �لموارد املائية وفق قواPد احلاكمة اجليدة، حامية البI©ة وÈشجيع 

  .التمنية املس1تدامة، اع±د مقاربة النوع يف iمنية وتدبري املاء
من ش½ٔهنا ٔ�ن تبني كام Zاء املرشوع مبجموPة من إالجراءات والتدابري 

حتسني الرشوط العامة و  úيفLة Èسوية الوضع القانوين �لمï العمويم املايئ
الس1تغالل املاء واملï العمويم املايئ، كام Zاء مبجموPة من التدابري Uمع 
�ٓليات ال�شاور و²س�شارة واختاذ القرار واع±د مxدٔ� املرونة يف ما خيص 

سواء Pىل مس1توى  ،امية املياه واحملافظة Pلهياالتخطيط املايئ وتعز�ز �ٓليات ح
المك ٔ�و الكLف، مث دمع رشطة املياه، ويه تعديالت ýمة وٕاجيابية من ش½ٔهنا 

  .ٔ�ن تعمل Pىل تطو�ر وحامية قطاع املاء ببالد�
  الس1يد الرئIس،

ٕاننا يف الفريق ²شرتايك ¡س*ل �شلك ٕاجيايب جتاوب احلكومة مع 
رتكة مع ٕاخواننا يف فريق اYٔصا� واملعارصة، ويه التعديالت اليت قدمهنا مش

تعديالت لكها تصب يف نفس الهدف ا°ي Zاء من 3Z�ٔ املرشوع جتويدا 
�لنص القانوين وٕاغنائه ومسامهة مtا يف تطو�ر قطاع املاء واحلفاظ Pليه، مبا 
خيدم ²قÅصاد الوطين ومبا خيدم الساكنة والت½úٔيد Pىل حقها يف احلصول Pىل 

ء مبا �كف3 اUس1تور وتؤكد Pليه االتفاقLات اUولية ومبا يضمن �اجLات املا
املناطق اليت  ساكنة البوادي من هذه املادة احليوية ومراPاة حقوق ساكنة

تعاين تدهور املوارد املائية، واليت ٔ�¼رت Pىل اYٔ¡شطة الفالحLة، وaلتايل جهرة 
موارد املائية اس1ت*ابة حلاجLات كام نؤكد Pىل التوزيع العادل �ل. Pدد úبري مهنم

املناطق اليت تعاين من اخلصاص يف جمال املاء، حتسIس املتدÇلني يف اكفة 
القطاPات واملعنيني ب½ٔمهية احلفاظ Pىل املï العمويم املايئ وٕالزاýم aلتعويض 
عن اYٔرضار يف �ا� ٕاحلاقهم ٔ�رضارا، سواء aملï العمويم املايئ ٔ�و aملاء، مع 

مxلغ التعويض مراPاة حلجم وخطورة اYٔرضار احملدثة، اÇYٔذ بعني حتديد 
²عتبار التغريات املناخLة فß خيص التخطيط وتدبري املياه Pىل لك 
املس1تو�ت، رضورة ٕارشاك البحث العلمي ملواúبة التطورات اليت خيضع لها 

صاحل قطاع املاء، اع±د مxدٔ� احلاكمة يف Èس1يري قطاع املاء Pرب هيلكة امل
اخلارجLة �لوزارة، عن طريق حتديد وتطو�ر ýاýا والرفع من مردود�هتا، 
Èسهيل املساطر إالدارية فß خيص حتديد الوPاء العقاري �لمï العمويم 

  .املايئ

 :كونفدرالية اUميقراطية �لشغلمداåÇ مجموPة ال.8
  الس1يد الرئIس احملرتم، 
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  السادة الوزراء احملرتمون، و  الس1يدات
  السادة املس�شارون احملرتمون، و  لس1يداتا

Úرشفين ٔ�ن �Çٓذ اللكمة aمس مجموPة الكونفدرالية اUميقراطية �لشغل 
يتعلق aملاء aجللسة العامة  36.15مبناس1بة عرض مرشوع القانون رمق 

  .ال�رشيعية
ة تفرض ا�لجوء ٕاىل هتيئة ج±عية و²قÅصاديٕان رضور�ت التمنية ²

جLات الساكن اليت تعرف iزايدا مس1مترا، و®البا ما iكون هذه املاء لتلبية �ا
احلاجLات مÅنافسة، بل وحىت مÅناقضة، اYٔمر ا°ي جيعل معلية تدبري املاء 
Zد معقدة وتنفLذها صعبا وملواØة هذه الوضعية اكن من الرضوري التوفر 

اس1تعاملها Pىل ٔ�دوات قانونية �جعة قصد تنظمي وتوزيع املوارد املائية ومراقxة 
وكذا ضامن حام�هتا واحلفاظ Pلهيا، حبيث يعترب املاء موردا طبيعيا ٔ�ساس1يا 

ة قÅصادي�لحياة ومادة رضورية �رiكز Pلهيا اجلزء اYٔكرب من اYٔ¡شطة ²
وهو  ،كام ٔ�نه مورد �در �متزي توفره بعدم ²نتظام يف الزمان واملاكن ،لٕال¡سان

  .التغريات املناخLةو  ٔ
¡شطة ال«رشيةشديد الت½ٔ¼ر aالنعاكسات السلبية ل
ٕان هذا ال�رشيع مل يعد اليوم مالمئا �لتنظمي العرصي، كام ٔ�نه ال Úس1تجيب 

فٕان الرشوط  ،وaلفعل ،ة �لبالدقÅصادية و²ج±عيلرضور�ت التمنية ²
حLث  ،احلالية الس1تعامل املاء مل تعد يه تï اليت اكنت سائدة يف بداية القرن

وذÍ  ،ارد املائية مطلوبة بنفس إالحلاح ا°ي ميزي الوقت الراهنمل iكن املو 
  .�س«ب قå الطلب Pىل املاء وضعف مردودية تقtيات التعبئة

لهذه اYٔس1باب مجيعها ٔ�صبحت مراجعة ال�رشيع احلايل �لمياه وتوحLده يف 
  .قانون وا�د رضورية

ا®ة ال�رشيع ويف ٕاطار هذه املراجعة، ال يقÅرص قانون املاء Pىل ٕاPادة صي
اجلاري به العمل فقط، بل جيب ٔ�ن هيمت ٔ�ساسا ب�متميه aٕضافة ٔ�حاكم تتعلق 
مبياد�ن مل يتعرض لها من قxل من Øة، ومن Øة ٔ�خرى بتصفLة النظام 

  .القانوين اخلاص مبوارد املياه
يف هذا الصدد Úشلك قانون املاء اYٔساس القانوين لس1ياسة املاء يف 

  :احلكومة Pىلالبالد وaلتايل حنث 

  اعتبار املاء والتطهري السائل حق من حقوق إال¡سان؛ -

مواصØ åود مضاعفة العرض Pرب مقاربة Zديدة iرiكز Pىل التدبري  -
املندمج �لعرض والطلب، مس1هتدفة iزويد البالد aملاء ب½ٔقل iلكفة، 

  aع±د طرق Zديدة يف التدبري مبسامهة مس1تعميل املياه؛

 ملفرط �لموارد املائية اجلوفLة؛احلد من ²س1تغالل ا -

العمل Pىل حصول املواطنات واملواطنني Pىل قدم املساواة Pىل املاء  -
والعIش يف بI©ة سلمية لتلبية �اجLاهتم اYٔساس1ية، طبقا Yٔحاكم 

 من اUس1تور؛ 31الفصل 

يف ٔ�ي شلك اكن، ماء ®ري صاحل �لرشب  ،مtع عرض ٔ�و بيع ٔ�و توزيع -

 قصد التغذية ال«رشية؛

- tس1تجيب �لمعايري املشار ه اع اس1تعامل امليمÈ 48'هيا يف املادة إ اليت ال 
 من هذا القانون من Z�ٔل حتضري ٔ�و تعبئة ٔ�و تصبري املواد الغذائية؛

املسامهة يف ٔ�شغال البحث وتطو�ر تقtيات تعبئة موارد املياه وiرش1يد  -
 صة؛اس1تعاملها وحام�هتا �رشاكة مع املؤسسات العلمية وا+تربات ا+ت

الرفع من القدرات امحلاية والوقائية ملواØة الظواهر القصوى املرتبطة  -
aملاء ٔ�و املناخ Pرب تعز�ز وتطو�ر نظم إالنذار املبكر وٕاجناز مشاريع 

 وم�ش½ٓت مائية ÈساPد Pىل ذÍ؛

 حامية املوارد املائية املوØة �لمشاريع ²س�<رية يف القطاع الفال� -
 الس1يا� والصناعي؛و 

ورة ٕارشاك اجلامعات وا+تربات العلمية ملواúبة هذا ا+طط رض  -
 وتطو�ره Pىل الصعيد الوطين؛

 حتسIس مجيع املتدÇلني ب½ٔمهية احلفاظ Pىل املï العام املايئ؛ -

وضع ختطيط 'هتيئة املوارد املائية وتوزيعها مxين Pىل Èشاور موسع بني  -
 املس1تعملني والسلطات العمومLة؛

  من ش½ٔهنا ٔ�ن تلوث املوارد املائية؛تقtني اYٔ¡شطة اليت -

الرفع من املردودية الزراعية بفضل حتسني رشوط هتيئة واس1تعامل  -
 املياه ا+صصة لالس1تعامل الفال�؛

حتسني الوضع البIيئ �لموارد املائية الوطنية حملاربة تلوث املياه، Pلام ٔ�ن  -
 حتقLق هذا الهدف يتطلب معال Èرشيعيا ٕاضافLا يف جمال تدبري

الشواطئ وتقtني اس1تعامل املواد الكßوية املس1تعمå يف اYٔ¡شطة 
 ة إالنتاجLة؛قÅصادي²

ة قÅصاديوضع قواPد Zديدة الس1تعامل املاء تتالءم والظروف ²  -
 ة �لمغرب املعارص؛ج±عيو²

ٕاPداد تصاممي الرتاب الوطين �لطاقات املائية املتا�ة هبدف هتيÄهتا،  -
 وذÍ ب½ٔقل لكفة؛

مهة �شلك فعال يف Çلق إالطار املالمئ �لرشاكة بني إالدارة املسا -
وامجلاPات القروية بغية إالرساع يف تدارك الفوارق بني املدن والبادية 

 يف ٕايصال املاء الصاحل �لرشب؛

ختطيط م�سجم ومرن الس1تعامل املوارد املائية سواء Pىل مس1توى  -
  .احلوض املايئ ٔ�و Pىل املس1توى الوطين

Iس احملرتم، الس1يد الرئ  
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¡شري ٕاىل ٔ�مهية صيانة  مجموPة الكونفدرالية اUميقراطية �لشغلٕاننا يف 
السدود من اYٔو�ال �لمÓافظة Pىل املوارد املائية والتخفLض يف جحم املياه 

القLام �س1ياسة  ،ويف هذا إالطار. دودالضائعة يف البحر يف العديد من الس
  .�جعة �لوقاية من خماطر الفLضا�ت ؤ�رضارها املادية وال«رشية

يف س1ياق �ٓخر، ن�ساءل عن �دود مسؤولية كتابة اUو� يف املاء ٔ�مام 
تعدد املتدÇلني بني وزارة الفال�ة واملندوبية السامLة �لمياه والغاaت وحماربة 

 È ه الرؤية وحرص التصحر، مما يؤدي ٕاىلLهودات، كام ندعو ٕاىل توجJش�ت ا
  .املتدÇلني، لوضع ٕاسرتاتيجية بناءة لتدبري الرثوة املائية ببالد�

كام حنث احلكومة ٕاىل الرتمجة الفعلية �لمÓاور اليت مت اع±دها يف الترصحي 
لف احلكويم لتمنية املوارد املائية وٕاىل تقدمي ٔ�جوبة �جعة وفعا� النتظارات خمت

املس1تعملني وتغطية احلاجLات من املاء ب½ٔقل iلكفة، مع اع±د س1ياسة القرب 
يف ٕاس1ناد هذه اخلدمات، Ç�ٔذا بعني ²عتبار Çالصات تقLمي الس1ياسات 
والربامج السابقة املعمتدة يف قطاع املاء و²س1تفادة مما رامكته اجلهود املبذو� 

ختطيط وتعبئة وكذا حلد اYٓن من Z�ٔل حتسني مس1توى معرفة وتقLمي و 
  .اس1تعامل هذه املادة احليوية وصياÙهتا واحلد من مس1توى تلوsا

  .وشكرا

II. الت املسلمةÇاليت هتم مشاريع القوانني التاليةاملدا:  

 011.71يغري و�متم القانون رمق  71.14مرشوع قانون رمق  -
، )1971دÚسمرب  30( 1391من ذي القعدة  12بتارخي 

 املعاشات املدنية؛ احملدث مبوجxه نظام

جيب �ٔن  احملددة مبوجxه السن اليت 72.14مرشوع قانون رمق  -
و�ٔعوان اUو� والب��ت  حيال فهيا Pىل التقاPد موظفو

 .واملؤسسات العامة املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية

يغري و�متم الظهري الرشيف مبثابة  96.15مرشوع قانون رمق  -
 4( 1397من شوال  20ر يف الصاد 1.77.216قانون رمق 

، املتعلق �aٕداث نظام جامعي ملنح رواتب )�1977ٔكتو�ر 
 .التقاPد

  :يق ²س1تقاليل �لو�دة والتعادليةمداåÇ الفر .1
الرمحن الرحمي والصالة والسالم اYٔمتان اYٔمكالن Pىل س1يد� محمد  �سم هللا

  . و�ٓ� ومن و²ه
  الس1يد الرئIس احملرتم،

  الوزراء احملرتمون،الس1يدات والسادة 
  الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

Úرشفين ٔ�ن ٔ�تناول aمس الفريق ²س1تقاليل �لو�دة والتعادلية ملناقشة لك 

احملدث مبوجxه نظام املعاشات املدنية  71.14من مرشوع القانون رمق 
قاPد احملدد مبوجxه السن اليت جيب ٔ�ن حيال فهيا Pىل الت 72.14واملرشوع رمق 

املوظفون واملس1ت�دمون املنخرطون يف نظام املعاشات، واملرشوع رمق 
  .املتعلق �aٕداث نظام جامعي ملنح الرواتب 96.15

ٕان مشاريع القوانني املعروضة Pىل ٔ�نظار جملس1نا املوقر يه مشاريع Pىل 
هتم مس1تقxل ف©ات عريضة من اJمتع من موظفات  ،قدر úبري من اYٔمهية

ر سامهوا بوطنية صادقة يف بناء الوطن ويف حتقLق التمنية ويف وموظفني وúواد
والتفكري  تIسري Çدمة املواطنني، مما Úس1توجب Pلينا مtحهم ²ه±م الالزم

فهيم عوض إالØاز Pىل مك�س1باهتم وiرâهم �لمجهول يف خريف العمر بعدما 
  . ٔ�فtوا زهرة الش1باب داÇل دواليب إالدارات العمومLة

   ،الرئIسالس1يد 
ٕان حزب ²س1تقالل و²حتاد العام �لشغالني aملغرب اك� دامئا يف طليعة 
الس1باقني ٕاىل املسامهة يف التعاطي مع هذا امللف واUاPني ٕاىل ٕايالئه العناية 

  .الالزمة مtذ زمن ®ري بعيد
و¡س1تحرض اليوم النقاش ا°ي رافق مسار إالصالح ا°ي قطعته ٔ�نظمة 

ون قÅصاديواليت شارك فهيا الفاPلون ² ،2003التقاPد مtذ شهر دجtرب 
ون املعنيون، واليت Çلصت ٕاىل ÈشكLل جلنة وطنية ان«:قت مهنا ج±عيو²

جلنة تقtية لكفت مبهمة ٕاPداد مرشوع ٕالصالح ٔ�نظمة التقاPد توجت aقرتاح 
ٕاصال�ات مقLاس1ية لوقف الزنيف املنتظر يف انتظار إالصالح الشامل، ويه 

ومل ت½Çٔذ هبا كام هو الش½ٔن  ،يت رض�هتا احلكومة عرض احلائط²قرتا�ات ال
والبIيئ واJلس اPYٔىل  ج±عيو² قÅصاديالقرتا�ات اJلس ²

  .�لحساaت، حLث Èش1بêت احلكومة �رٔ�هيا الوا�د يف إالصالح
  ،الس1يد الرئIس

ٕاننا يف حزب ²س1تقالل نؤمن ٕاميا� راخسا برضورة إالصالح الشامل 
قاPد واملعاشات، ونت*اوب �روح وطنية مسؤو� معمك يف Èشخيص لنظام الت

الوضعية الاكرثية اليت وصلت ٕا'هيا هذه اYٔنظمة، لكtنا Pرب� ®ري ما مرة Pىل 
ٔ�ن هذا إالصالح ي�xغي ٔ�ن �كون ٕاصال�ا Èشارúيا مشوليا �راعي وØات نظر 

 عيج±لك الفاPلني، وا°ي �كون ماكنه الطبيعي هو فضاء احلوار ²
الثاليث، حLث تربز خمتلف اYٓراء وتناقش خمتلف ²قرتا�ات وتبلور خمتلف 
السtIاريوهات ويمت التوافق Pىل اخلطط، لكن احلكومة احلالية لٔ
سف 

، وجسلت س1بقا عن احلكومات اليت ج±عيعطلت هذه اYٓلية، �ٓلية احلوار ²
فكtا ن½ٔمل . ج±عيااكنت قxلها، يت*ىل يف Pدم قدرهتا Pىل اخلروج ب½ٔي اتفاق 

ٔ�ن نت*اوز ال�ش1نج والتوiر يف مtاقشة هذا املوضوع احليوي املتعلق مبس1تقxل 
هاته الرشحية، وهو Èش1نج تتحمل احلكومة مسؤوليته و�دها لتعمدها اع±د 
س1ياسة اYٔذن الصامء ٔ�مام لك حماوالت الت�س1يق النقايب لفÅح احلوار وجعل 

ن �اولت تدارك املوقف فٕانه مل �كن ٕاال ملف التقاPد من ٔ�مه نقط احلوار، وإ 
صور� رسPان ما تبخر وتوقف احلوار وPاد التوiر وساد اخلالف، بعدما مت 
نقل النقاش من فضاء إالطار املطلوب ٕاىل فرض اYٔمر الواقع وٕادراZه داÇل 
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  . ا�لجنة املعنية
وPىل الرمغ من لك هذا، وانطالقا من الروح الوطنية اليت تطبع ٔ�عامل  

فريق ²س1تقاليل سامهنا �لك مسؤولية ووعي يف حضور لك اج±Pات ال
جلنة املالية، مxد�ن �ٓراء� واقرتا�اتنا اليت صغناها يف شلك تعديالت هتم 
جعل التقاPد اخÅيار� مع Pدم املس aملك�س1بات املادية �لمتقاPد�ن، 

من اYٔجر املرجعي عند ا��ساب التقاPد % 2.5ب�س1بة  و²حÅفاظ
) اUو�(ابه Pىل ٔ�ساس �ٓخر ٔ�جر، واع±د قاPدة الثلثني �لمشغل وا��س

واكنت لكها تعديالت ت�سجم وقtاPاتنا و¡سعى من Çاللها  ،والثلث �لملزم
  .جتويد النص القانوين، واليت Yٔaسف الشديد قوبلت aلرفض

  ،الس1يد الرئIس
ٕالZابة ٕان ٕاصالح التقاPد يدفعنا ٕاىل طرح السؤال ا°ي ال iريد احلكومة ا

م دون ٔ�ن يمت املساس  2021ٕاىل  ú2013يف انتقلت اYٔزمة من : عنه هو
بنظام املعاشات املدنية ودون تغيري ٔ�ي من املقايIس الثالثة احلامسة يف النظام 
؟ مما يعين ٔ�ن هناك ٕاجراءات ميكن القLام هبا دون ا�لجوء ٕاىل املوظفني 

وارد يف املقرتح احلكويم،  وحتميلهم ٔ�عباء نظام املعاشات املدنية، كام هو
  .فكLف مت ذÍ لنكون ٔ�كرث شفافLة ووضو�ا؟

ٕان ما تقرت�ه احلكومة من ٕاجراءات يه ٕاجراءات iرقLعية وسطحية، 
لكوهنا ال تقدم �ال Zذر� لٔ
زمة بل تؤZل ظهرها فقط، وختزتلها يف تغطية 
نصف ديون الصندوق املرتامكة �س«ب متلص اUو� من ٔ�داء مس1تحقاهتا 

  .شغل مtذ بداية ²س1تقالل حىت ٔ�واخر Èسعي�Lات القرن املايضمك 
كام ٔ�نه ٕاصالح جزيئ �لصناديق املعنية مما �زيد من ضبابية مسار 
إالصالح الشمويل، حLث يت«ني ٔ�ن املقرتح احلكويم احلايل املتعلق aلصندوق 

زنه، املغريب �لتقاPد ال يعترب ٕاصال�ا، لكونه ال يضمن اس1مترارية النظام وتوا
وٕامنا هو جمرد ٕاجراء مxين Pىل مقاربة مقLاس1ية حمضة، هتدف ٕاىل Èسديد 
بعض ديون الصندوق املرتامكة مtذ س1نوات دون ضامن معاش مÅقاPدي الغد، 
ومن مت ف½ٔ¼ره لن يتعدى مس1توى ت½ٔجLل ظهور ٔ�زمة الصندوق، ٕاذ ال قدرة � 

a املعاشات åىل فك معضP ىل �ل ٕاشاكلية هذا الصندوق والPملغرب.  
املتضمنة يف املشاريع  وPىل العموم، ال ميكن Èسمية ٕاجراءات احلكومة

ٕاصال�ا، Yٔن احلديث عن إالصالح يفرتض تقدمي مقرت�ات ٔ�فضل، ويف 
الفضاء الطبيعي ملثل هكذا ٕاصال�ات، Pىل احلكومة ٔ�ن تعمل Pىل م½ٔسسة 

  .ج±عياحلوار ²
دور� التارخيي يف اUفاع  ٕان النظرة إالصالحLة اليت ندافع عهنا Èس1تحرض

عن هاته الرشحية اJمتعية الهامة وحقها يف تقاPد úرمي يف مر�å معرية حرZة 
iمتزي aلهشاشة وتتطلب P²رتاف مبا بذلته من تضحيات خلدمة الوطن، مع 
ت½úٔيد� من ٔ�ن الوضعية احلالية لبعض ٔ�نظمة التقاPد Èس1تدعي اختاذ ٕاصال�ات 

اخÅالل تواز�هتا Pىل اعتبار ٔ�ن ٔ�ي ت½Çٔري يف وضع هذه  فورية، �لÓد من تفامق
إالصال�ات سIسامه يف ارتفاع ²لزتامات الضمنية وaلتايل صعوبة ضامن 
اس1متراريته، مع اقÅناعنا الكxري ب½ٔن ٕاصالح نظام املعاشات املدنية رمغ اÈسامه 

لن �كون جمد� دون ٕادراZه مضن تصور ٕاصال� شامل  aالس1تع*ال
مtظومة التقاPد، بtêائية قطبية تقلص من الفوارق وتضمن العIش ٕالصالح 

  .الكرمي املس1تدام
  الس1يد الرئIس،

ٕاننا يف الفريق ²س1تقاليل �لو�دة والتعادلية سامهنا �لك موضوعية 
 Íلني ٔ�ثناء ذPلينا، وكنا فاP اقشة مشاريع القوانني املعروضةtومسؤولية يف م

ملناقشة العامة ٔ�و داÇل ٔ�روقة اJلس وiزمعنا سواء داÇل ا�لجنة Çالل ا
السعي ل�شكLل جلنة لتقيص احلقائق حول الصندوق املغريب �لتقاPد �لوقوف 
Pىل حقLقة اYٔمر، مبا ميكن من مساPدة احلكومة وحنن معها يف اختاذ القرارات 
الصائبة، وقدمtا تعديالتنا دليال Pىل اس1تعداد� �لتعامل إالجيايب مع لك 

�رشيعية ا�رتاما Uور� وملهامtا، لكن تبني لنا Pدم اس1تعداد املبادرات ال 
احلكومة �لت*اوب مع ما قدمtاه وZYٔل ذÍ س1نصوت ضد مشاريع القوانني 

  .املعنية
  .والسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مداåÇ الفريق احلريك.2
  .الرمحن الرحمي �سم هللا

  الس1يد الرئIس احملرتم،
  الوزراء احملرتمون، الس1يدات والسادة

  حرضات الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
Úرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة aمس الفريق احلريك �لمسامهة يف مtاقشة 

احملددة مبوجxه السن اليت جيب ٔ�ن حيال فهيا Pىل  72.14رمق  مرشوع قانون
 ،ةالتقاPد املوظفون واملس1ت�دمون املنخرطون يف نظام املعاشات املدني

من  12بتارخي  011.71يغري و�متم القانون رمق  71.14ومرشوع قانون رمق 
احملدث مبوجxه نظام املعاشات  ،)1971دÚسمرب  30( ،1391ذي القعدة 

يغري و�متم الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  96.15املدنية ومرشوع قانون رمق 
املتعلق  )1977ٔ�كتو�ر  14(، 1397من شوال  20الصادر يف  1.77.216

  .�aٕداث نظام جامعي ملنح رواتب التقاPد
  الس1يد الرئIس،

تعترب هذه املشاريع مثرة مجموPة من احملطات املهمة اليت مزيت مسلسل 
ٕاصالح ٔ�نظمة التقاPد من نتاجئ ٔ�شغال ا�لجنتني التقtية والوطنية، اليت مضت 

ملوضوع، مجيع املتدÇلني يف هذا امللف، ومن توصيات خمتلف التقار�ر يف ا
والبIيئ واJلس  ج±عيو² قÅصاديوالسß1 تï الصادرة عن اJلس ²

وقد Zاءت احلكومة هبذه املشاريع . اPYٔىل �لحساaت ومكÅب العمل اUويل
يف س1ياق مجå من إالجراءات اليت اعمتدهتا يف ٕاطار إالصالح املقLايس لنظام 

ة يف ٔ�فق اع±د إالصالح الشمويل املعاشات املدنية بغية تدعمي تواز�ته املالي
  .لقطاع التقاPد ببالد�

ٕاننا يف الفريق احلريك نؤكد دامئا ٔ�ن ملف هذا إالصالح هو ملف س1يايس 
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وتقين، °ا يتعني دراس1ته من لك اجلوانب من Z�ٔل  اج±عيو  اقÅصاديو 
احلفاظ Pىل املك�س1بات وPدم ٕاثقال اكهل املنخرط، �Çٓذ�ن بعني ²عتبار 

ويف هذا . ا°ي ¡سعى Zاهد�ن ٕاىل توفريه ج±عيس1تقرار ²مس½ٔ� ²
الس1ياق، ندعو احلكومة ٕاىل وضع لك الضام�ت الكفa åLحلفاظ Pىل لك 
الراكZز املهمة، واملت*لية ٔ�ساسا بعدم املساس مبس1توى املعاشات �لمس1تفLد�ن 
 وذوي احلقوق مع ضامن ²س1مترار يف ٔ�داء املعاشات واحلفاظ Pىل احلقوق

  .املك�س1بة
 ،dيý ىل ٔ�ن �كون هذا إالصالح مشوليا، ؤ�ن �كونP ٕاننا نؤكد ٔ�يضا
ومؤسسا �لمرا�ل املقåx، حLث ال بد ٔ�ن توازيه مجموPة من إالجراءات 
املصاحxة من قxيل ٕاPادة النظر يف النظام اYٔسايس �لوظيفة العمومLة وفÅح 

وظيفة العمومLة درZات الرتيق، مع مراPاة وضعية بعض الف©ات داÇل ال
  .واÇYٔذ بعني ²عتبار خصوصيات بعض القطاPات احلكومLة

ٕاننا يف الفريق احلريك نعي متام الوعي ب½ٔن إالصالح الشامل والعميق Yٔنظمة 
التقاPد ال حيمتل مزيدا من الت½Çٔري وال±طل يف Èسويته، رمغ ما س�Åحم3 

ؤولية اللكفة خمتلف اYٔطراف املعنية aٕالصالح، كام ¡س1تحرض �لك مس
ة والس1ياس1ية الباهظة لغياب ٔ�و ت½ٔجLل إالصالح قÅصادية و²ج±عي²

  .ZYٔل ®ري مسمى
  الس1يد الرئIس،

حنن واعون ٔ�ن مشاريع القوانني املعروضة Pىل ٔ�نظار� اليوم ال هتم ٕاال 
الصندوق املغريب �لتقاPد والنظام امجلاعي ملنح رواتب التقاPد، مع ما يالحظ 

Iهنام، وتطلعنا يف الفريق احلريك ٕاىل ٔ�ن تع*ل احلكومة بتقدمي من تفاوت ب
مشاريع ٕاصالح مشويل للك الصناديق املتعلقة بتقاPد املوظفني واYٔجراء 
واملهنيني، من Çالل قطبني مÅاكملني، مع التفكري يف توس1يع احلق يف التقاPد 

  . ة Çاصة العاملني يف املهن احلرةج±عيلIشمل aيق الف©ات ²
هنا ال بد من إالشارة ٕاىل بعض املقÅضيات اليت Zاءت يف هاته املشاريع و 

قوانني إالصالحLة من قxيل الرفع من سن إال�ا� Pىل التقاPد، هذا إالجراء 
اليت يعترب من ٔ�مه ٕاجراءات ٕاصالح ٔ�نظمة التقاPد املعمول هبا Pىل الصعيد 

ياة �لساكنة، اليشء العاملي aلنظر �لتحسن املتواصل يف مؤرش اYٔمل يف احل 
ا°ي يؤ¼ر سلبا Pىل التواز�ت املالية لهذه اYٔنظمة، من Çالل ارتفاع مدة 
رصف املعاشات �لمس1تفLد�ن مهنا، وهذا املقÅىض معمول به �اليا يف مجموPة 

 aلربتغال وٕايطاليا 66س1نة ب½ٔملانيا و 67من اUول، حLث يبلغ سن التقاPد 
مقÅضيات ٔ�خرى مست اجلانب املتعلق  aٕس1بانيا و®ريها، ٕاضافة ٕاىل 65و

aلرفع من مسامهة املنخرطني ب½ٔربع نقط Pىل مدى ٔ�ربع س1نوات aلتدرج 
واع±د اYٔجر املتوسط ل<ن س1نوات اÇYٔرية من العمل كقاPدة ال��ساب 

 2.5املعاش �شلك تدرجيي مع مراجعة ال�س1بة الس1نوية ال��ساب املعاش من 
اYٔدىن �لمعاشات املدنية والعسكرية والنظام  ، ويف اÇYٔري رفع احلد%2ٕاىل 

درمه �شلك تدرجيي Pىل  1500ٕاىل  1000امجلاعي ملنح رواتب التقاPد من 
س1نوات ابتداء من ôرخي إالصالح يف مر�å ٔ�وىل، ويه رضورية  3مدى 

  .ومس1تع*å لضامن حتقLق التوازن املطلوب
ٔ�ن معلية إالصالح  وت½ٔسIسا ملا س1بق، فٕاننا يف الفريق احلريك نؤكد Pىل

تقÅيض مtا وصفة صعبة Pىل اعتبار ٔ�ن نظام التقاPد هو جزء ال يتجزٔ� من 
ة، ٕاذ ال ميكن احلديث عن ٔ�ي ٕاصالح حقLقي ٕاال ج±عيمtظومة امحلاية ²

Paٕادة النظر يف هذه الس1ياسة �رمهتا و�شلك مشويل، وقد ارت½ٔينا يف فريقtا 
املصاحxة لهذه إالجراءات من اZل ٕاجناح  اقرتاح مجموPة من التدابري إالجرائية

هذا الورش من قxيل ٕاPادة النظر يف مtظومة الوظيفة العمومLة، هاته 
املنظومة اليت مىض Pلهيا ٔ�كرث من نصف قرن رمغ ٔ�ن اJمتع املغريب عرف 
العديد من التغريات، ؤ�صبحت احلاZة ملÓة ٔ�كرث ٕاىل ٕاPادة النظر يف هذه 

Jال ٕاىل توس1يع قاPد املنخرطني عن طريق ال�شغيل، املنظومة، مما س1يفÅح ا
حLث ٕان رفع سن التقاPد وتغيري وPاء  ،ٕاضافة ٕاىل الز�دة يف مساهامت اUو�

�اليا يه %2.5بدل  %2ا��ساب املعاش وتصفLة املعاشات ب�س1بة 
مقرت�ات ®ري اكفLة لضامن دميومة النظام Pىل املدى البعيد، مما Úس1تدعي 

ٔ�خرى مصاحxة ٔ�كرث فعالية، خصوصا رفع اUو� من ¡س1بة  اع±د ٕاجراءات
  .مسامههتا

  الس1يد الرئIس،
 vه رضوري لتوtواء، طعمه مر، لكUد هو مبثابة اPٕان ٕاصالح التقا
العالج، مس1تحرض�ن مدى انعاكساته Pىل املوظفني واملس1ت�دمني aعتباره 

6ٓYر املرتقxة و�لتخفLف من ا .اج±عيٕاصال�ا بطبيعة مالية ولكtه مبضمون 
Pىل ٔ�جور املوظفني، نقرتح Pىل احلكومة التفكري يف حتفزيات لهذه الرشحية 
املهمة من املوظفني، من Çالل العمل Pىل ٕاضافة رتب ٕاىل درZاهتم اYٔصلية، 
مع احلفاظ Pىل اYٔقدمLة املك�س1بة، كام Ùمتىن ٔ�ن تعمل احلكومة فß تبقى من 

قوانني Pىل ٕاPادة النظر يف التعديل ا°ي مرا�ل املسطرة ال�رشيعية لهذه ال
قدمtاه كفرق اYٔ®لبية يف ا�لجنة واملمتثل يف حتمل اUو� �لز�دة املنصوص 

  ).P)4%لهيا يف مسامهة املوظفني 
ويف اÇYٔري، ال ميكtنا ٕاال ٔ�ن ننوه وÙمثن Zل إالصال�ات املقرت�ة يف هذه 

ارها ٕاصال�ات تنطلق من املشاريع قوانني املعروضة ٔ�مامtا �لتصويت، aعتب
مر�å ٔ�وىل رضورية س1ت�xعها مر�å إالصالح الهيلكي بنظام ذي قطبني، 
هذا إالصالح ا°ي ن½ٔمل ٔ�ن ميكن من التوس1يع التدرجيي �لتغطية الصحية 

ة لفائدة ®ري اYٔجراء مع حتمل اUول مسؤوليهتا، aعتبار ٔ�ن لكفة ج±عيو²
مليار درمه Çالل امخلس  41امة س�xلغ إالصالح التقاPد Pىل املزيانية الع

  .مليار درمه س1نو� 8س1نوات اYٔوىل، ٔ�ي مبعدل 
كام ننوه ٔ�يضا aٕالصالح العادل úونه Zاء 'هيمت aلف©ات الضعيفة، حLث رفع 

درمه، كام �اول احلفاظ  1500تدرجييا احلد اYٔدىن �لمعاش aلقطاع العام ®ىل 
لن ميس مبس1توى معاشات Pىل احلقوق املك�س1بة �لمتقاPد�ن، حLث 

املس1تفLد�ن احلاليني من مÅقاPد�ن وذوي حقوقهم، مع ضامن ²س1مترار يف 
Pىل لك س1نوات  %2.5رصفها، كام سIس1تفLد املوظفون من ال�س1بة الس1نوية 
ٕاال ابتداء من ôرخي  %2اخلدمة قxل إالصالح، ولن تطبق ال�س1بة اجلديدة 
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  .إالصالح
  .شاريع قواننينصوت aٕالجياب لهذه امل  ،وخÅاما

فريق التجمع الوطين  aمسمداåÇ املس�شار الس1يد حلسن ٔ�دعي .3
  :لٔ
حرار

Úرشفين الس1يد الرئIس احملرتم ٔ�ن ٔ�تدÇل aمس فريق التجمع الوطين 
  .املتعلقة aلتقاPد 96.15و 72.14و 71.14لٔ
حرار ملناقشة مشاريع القوانني 

وجرٔ�هتا يف ٕاخراج هذه  يف هذا إالطار ال بد ٔ�ن ننوه �ش*اPة احلكومة
  .القوانني ٕاىل �زي الوجود بعدما تعطل إالصالح لس1نوات طوال

  الس1يد الرئIس،
البد ٔ�ن ¡شكر اكفة مكو�ت جملس1نا املوقر اليت سامهت مسامهة فعا� يف 
ٕاخراج هذه النصوص ٕاىل �زي الوجود، مكو�ت س1ياس1ية، ٔ�®لبية ومعارضة، 

ت يف ٕاغناء هذه النصوص من Pربت عن مواقفها �لك روح وطنية وسامه
Çالل التعديالت املهمة اليت ٔ�دÇلت Pىل هذه النصوص، حLث ®لبت هذه 
املكو�ت مصلÓة الوطن ومس1تقxل اYٔجLال القادمة مÅ*اوز�ن اخلطاب 

ا°ي حياول عبثا إالبقاء Pىل هذه اYٔوضاع يف غياب  ،الس1ياسوي والنقايب
  .املشاريع بديل حقLقي تتوفر عند اجلهات الرافضة لهذه

  الس1يد الرئIس،
ٕان العمل الس1يايس واÇYٔاليق Úسائلنا اليوم مجيعا، ويفرض Pلينا ٔ�جوبة 
حقLقLة وواقعية ملعاجلة م:ل هذه ²خÅالالت الب�Lوية اليت تتطلب مtا 

 -واحلا� هاته  - ²خنراط فهيا، Yٔهنا هتم الوطن ٔ�وال وÇ�ٔريا، وال Úسوغ لنا 
سب الس1ياس1ية والنقابية الزائå، لرتك الوطن ا�لهث وراء املناصب واملاك

يفرق يف غياب مxدٔ� حتمل املسؤولية ا°ي يبقى مxدٔ� ٔ�ساس1يا يتÓىل به 
  .رZاالت اUو� احلقLقLني

  الس1يد الرئIس،
ٕاننا نعي جLدا صعوaت هذه املشاريع ؤ�¼رها املبارش Pىل دÇل الف©ة 

اكفة مس1ت�ديم ال�ش1يطة من جممتعنا ويه ف©ة املوظفني واملوظفات، و 
ومس1ت�دمات إالدارات واملؤسسات العمومLة وامجلاPات الرتابية، Yٔهنا 
س�سامه Pرب ²قÅطاع من ٔ�جورها، ؤ�عتقد ٔ�ن هذه املسامهة تبقى مسامهة 

Pرب ٕاPادة النظر  ،تضامtية Pىل احلكومة ٔ�ن تتفاPل معها aلشلك ا°ي يليق
ب الرتقLة وٕاضافة درZة يف مtظومة اYٔجور وٕاPادة النظر يف طريقة ا��سا

ٕاجراءات س�سامه �لك ت½úٔيد يف حتسني ٔ�وضاع املوظفني . ٔ�خرى �لرتيق
  .واملوظفات إالدارية واملالية

  الس1يد الرئIس،
  ،الس1يد الوز�ر احملرتم

من aب املسؤولية، وا�رتاما اللزتاماتنا داÇل احلكومة، ومبا ٔ�ن فريق 
صالح ٔ�وضاع التقاPد ٔ�مام هذه التجمع الوطين لٔ
حرار ال �رى بديال �ٓخر الٕ 

  .اYٔمور جممتعة، فٕاننا س1نصوت Pىل هذه املشاريع aٕالجياب

  .والسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مداåÇ فريق ²حتاد العام ملقاوالت املغرب.4
 احملرتم، الس1يد الرئIس

  الس1يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  مون،الس1يدات والسادة املس�شارون احملرت 

È�ٔرشف ب½ٔن ٔ�تناول اللكمة aمس ²حتاد العام ملقاوالت املغرب يف هذه 
  .اجللسة ا+صصة ملناقشة مشاريع قوانني التقاPد

ويف البداية، البد وحنن نناقش مشاريع قوانني لها ٔ�مهيهتا اخلاصة، من ٕا6رة 
 Èس1تفLد ال حبيث التغطية، جمال ت�سم بضعف التقاPد ٔ�نظمة ²ن�xاه لكون

 خشص مليون 10.50 مجموع من خشص مليون 3.36 سوى التقاPد تغطية من
 وهكذا .ال�ش1يطة الساكنة من  %33 عن تقل تغطية ب�س1بة ٔ�ي ¡ش1يط،

 7 تقدر حبوايل التقاPد تغطية Èشملها ٔ�ن ميكن اليت ال�ش1يطة الساكنة فٕان
  .ماليني خشص

 إالطار °ا فالورش احلقLقي ا°ي جيب ٔ�ن يفÅح هو العمل Pىل تقوية
 من ٔ�خرى ف©ات ل�شمل ةج±عي² التغطية توس1يع هبدف القانوين،

  .واملش1تغلني حلساهبم اخلاص واملومسيني واملس1تقلني املؤقÅني والعامل امل½ٔجور�ن
ٔ�ما فß خيص ٔ�نظمة التقاPد، فٕاننا ٔ�شد ما خنىش يف توايل ٔ�زماهتا، هو 

فلك ت½Çٔري لٕالصالح . بعيداخلطر ا°ي هيدد دميومهتا Pىل املديني املتوسط وال 
 التوازن يعين يف نظر� املزيد من إالفالس، °ا اكن البد من مxارشة حتسني

لالس1مترار، من  قابليهتا ٔ�فق ومتديد جعزها التقاPد والتقليص من Yٔنظمة املايل
  . Z�ٔل جتنب خطر العجز املايل والتوقف عن ٔ�داء املعاشات

  الس1يد الرئIس احملرتم،
  دة احملرتمني،الس1يدات والسا

 املقLايس ٕاننا يف فريق ²حتاد العام ملقاوالت املغرب، نعترب ٔ�ن إالصالح
åمة مر�ý د، ®ري نظام ٕاصالح يف معلية و�امسةPاكيف،  ®ري يبقى ٔ�نه التقا

 ضعف وكذا ةغرافLو ميو²خÅالالت اU املايل يتعلق aلعجز فß خصوصا
دامئ  توازن هدف يتوy ضامن°ا ف½ٔي  .الساكنة ال�ش1يطة تغطية مس1توى

 من Zديدة مر�å يف Pرب اUخول ٕاال حتقLقه ميكن ال التقاPد ٔ�نظمة Jموع
 املوجود، وكذا من Çالل اYٔساس1ية ٔ�نظمة التقاPد بني والتقارب ²¡س*ام

معقا، Èسامه فLه  ٔ�كرث هيلكي ٕاصالح ٕاطار يف لنظام التقاPد ب�Lوية مراجعة
  .لك اYٔطراف املعنية

 التقاPد قصد لنظام احلايل البناء ٕاPادة يف الهيلكي إالصالح هذا لو�متث
 وميكن تصور جتميع .ومس1تدام ومtصف وموسع م�سجم تغطية نظام ت½ٔسIس
 واYٓخر العام القطاع لتغطية اYٔول قطبني، خيصص يف التقاPد احلالية صناديق

فق �لقطاع اخلاص، ٔ��د اخلطوات الرضورية لهذا إالصالح الهيلكي، يف �ٔ 
  .ال�ش1يطني مجموع الساكن يعم مو�د ٔ�سايس تقاPد نظام وضع

نضم صوتنا ملا Zاء  وشفافLهتا، وتطورها إالصالح معلية اس1مترارية ولضامن
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 حتدد طريق Çارطة يف تقر�ر اJلس اPYٔىل �لحساaت ا°ي اقرتح وضع
 جيب واليت Pلهيا يقوم اليت واملبادئ إالصالح املرجوة من اYٔهداف بوضوح

  .�لتنفLذ الزمين والرب�مج مرا�ل التطبيق وكذا هبا لتقLدا
 قانون موضوع ا°úر سالفة الطريق Çارطة تصبح كام Ùمثن اقرتا�ه ب½ٔن

 مبعدل فß يتعلق خصوصا إالصالح، يف تتحمك املبادئ اليت حيدد ٕاطار
 هذا وس1يقوم .تغطية التقاPد وتعممي التضامن وتنظمي التعريفة وحتديد التعويض

 الهندسة وكذا ا�Uن الضمين ومتويل تقLمي �ٓليات بتÓديد كذÍ، قانون،ال
  .ٕاخل...املعمتد، التقاPد ل�سق املالمئة

واعتبارا للك احليLêات السابقة، فٕاننا يف فريق ²حتاد العام ملقاوالت 
  .املغرب س1نصوت Pىل مشاريع القوانني aٕالجياب

  :مداåÇ الفريق ²شرتايك.5
  الس1يد الرئIس،

  الس1يدات والسادة الوزراء،
 الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

Úرشفين ٔ�ن ٔ�تدÇل aمس الفريق ²شرتايك مب*لس املس�شار�ن من Z�ٔل 
  .مtاقشة املشاريع املتعلقة aٕصالح ٔ�نظمة التقاPد

وٕاننا يف الفريق ²شرتايك جلد واعون Uaور الكxري ا°ي لعبه هذا 
وPىل مس1توى ت½ٔمني اYٔجراء  ج±عيملس1توى ²الصندوق الوطين Pىل ا

  .وiمنية مساهامهتم وحتصني مس1تحقاهتم بعد اÙهتاء وظائفهم املهنية
لقد طرحtا ومtذ س1نوات مجموPة من إالشاكليات اليت تعاين مهنا ٔ�نظمة 

سواء Pىل املس1توى ال�رشيعي ٔ�و Pىل مس1توى  ،التقاPد والت½ٔمني aملغرب
  .مس1توى التواز�ت املالية التدبري واحلاكمة ٔ�و Pىل

ولقد ٔ�كدت مجموPة من اUراسات مtذ س1نني رضورة إالرساع aٕصالح 
a د والت½ٔمني يف املغرب، ودقت �قوس اخلطرPنت عنه ٔ�نظمة التقاa�ٔ لنظر ملا

كتوارية من حمتية جعز صناديق التقاPد يف �ٓماد ٔ�صبحت اUراسات االٕ 
 .مtظورة

  الس1يد الرئIس،
ال�شخيص ٔ�حلحنا مرارا Pىل رضورة ٔ�ن تتÓىل احلكومة انطالقا من هذا 

aلش*اPة الس1ياس1ية الالزمة ملبارشة ٕاصالح معيق ومس1تدام Yٔنظمة التقاPد 
يف جو Úسمح بتحقLق  aٕرشاك مجيع الفاPلني،و ببالد� يف ٕاطار من الشفافLة

التواز�ت الرضورية Pىل املدى ²سرتاتيجي ومبا يعزز ضام�ت امحلاية 
  .ة وحتسني التدبري واحلاكمةج±عي²

كام ٔ�ننا يف الفريق ²شرتايك نت�xع بقلق مtذ س1نوات الوضعية املت½ٔزمة 
ولقد . �لصندوق املغريب �لتقاPد اليت تعترب اYٔخطر مقارنة مع aيق الصناديق

كنا من ٔ�ول املنهبني ٕاىل خطورة هذه اYٔزمة Pىل مس1تقxل هذه الصناديق، بل 
الش*اPة يف حكومة التناوب، وحتملنا مسؤولي�tا يف سداد  لقد اكنت Uينا

ثري ا°ي اكن  ،مليار درمه �ٓنذاك 11مÅ½ٔخرات اUو� اليت وصلت  رمغ الت½ٔ

  .لهذا إالجراء Pىل املزيانية
كام ٔ�ننا يف لك املرا�ل كنا ندعو ٕاىل �ل شامل ومدروس حيقق اUميومة، 

لكفة مtذ س1نوات aٕجياد �ل لهذه وaلتايل فقد ت�xعنا معل ا�لجنة التقtية امل
åراسات إالكتوارية اخلاصة هبذا املوضوع. املعضUعنا ٔ�يضا اxو�ٓخرها  ،وت�

  .اUراسة اليت عرضها مكÅب اUراسات Pىل احلكومة يف هذا إالطار
فß يتعلق هبده  لكtنا ¡س1تغرب من القرارات املرجتå اليت اختذهتا احلكومة

�راسة �رفع سن التقاPد ورفع معدل ²خنراط ووPاء القوانني املعروضة اليوم �
التصفLة، يف الوقت ا°ي اكن من املفروض ٔ�ن iكون لك عنارص احلل 
الشامل مÅوفرة لتت�ذ احلكومة القرار الالزم وفق السtIاريوهات املعروضة 

  .Pلهيا
  الس1يد الرئIس،

 لقد حتول موضوع ٕاصالح ٔ�نظمة التقاPد ٕاىل ٕاشاكلية حقLقLة، وعرف
 جتاذaت كثرية بني احلكومة الراغبة يف متر�ر ٕاصالCا رغام Pىل انف امجليع

مما ٔ�دى ٕاىل س1ياق مÅوiر بني  ،ة الرافضة �ج±عي²و ةقÅصادياYٔطراف ²و 
. اYٔطراف املعنية ب�tا معه نعا�ن مواقف مÅصلبة قد ال ختدم املصلÓة الوطنية

 -ر اJلس اPYٔىل �لحساaت حسب ما Zاء يف تقر�و  - لقد اكن Pىل احلكومة 
مع توصيات الهيئة الوطنية  ٔ�ن تضمن احلد اYٔدىن من التعاطي ²جيايب العلمي

ٕاماكنيات  - حسب التقر�ر  -مما فوت  ،2007ٕالصالح مtظومة التقاPد �Yٔريل 
  .ٔ�دى ٕاىل تدهور وضعيته �شلك ملحوظو  لتدعمي احÅياطاته

  :و هنا نطرح السؤال العريض
  وراء هذا التعنت يف تفعيل التوصيات؟ما القصد من 

  هل حنن ٔ�ما س1ياسة ت½ٔزمي ما ميكن ت½ٔزميه؟
²رiاكن ٕاىل التصورات ا�Yٔادية يعرب و ٕان غياب املقاربة ال�شارúية

 Pىل ا'هنج إالقصايئ -كام قلناه سابقا يف عرضنا الس1نة املاضية  -aمللموس 
 التغلب Pىل املصاعبو  توا°ي ال ميكن من Çال� جماهبة التÓد� ،التحمكيو 
  .ٕاجياد البدائلو 

فxٕاماكننا ٕاجياد �لول �جعة Yٔنظمة التقاPد ت½Çٔذ يف Pني ²عتبار 
�راعي املهنجيات املتبعة يف و  ٕاصال�ه،و  التعقLدات اليت يعرفها موضوع التقاPد

اليت ال ميكن ٔ�ن iكون حمصورة يف املدى القريب بل ، و بلورة إالسرتاتيجية
ذÍ من Çالل الورش إالصال� و  البعيد،و  ى املتوسطتت*اوب مع املد

Pىل ٔ�رضية وطنية تتغلب Pىل الشوفLنية يف املواقف، و  ومبشاركة لك الرشاكء
ورش شعاره مصلÓة  ،وت½Çٔذ يف العمق مصلÓة املس1تفLد�ن من ٔ�نظمة التقاPد

  .املواطن فوق لك اعتبار
ٕاىل جتاوز اYٔزمة  ٕاننا نعترب هذا القرار ²نفرادي �ال iرقLعيا لن يؤدي

اخلانقة �لصندوق املغريب �لتقاPد، حLث ٕانه لن يؤZل هذه اYٔزمة ٕاال ٕاىل 
، واحلال ٔ�ن جمهودا حكومLا يف ٕاطار Èشاريك، اكن البد مtه �لوصول 2025

 .ٕاىل جتاوز ٔ�زمة التقاPد ببالد� معوما
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  :اåÇ فريق ²حتاد املغريب �لشغلمد.6
  ،الس1يد الرئIس
  ،السادة الوزراء

  ،الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون
تعترب هذه اجللسة ال�رشيعية �لقـة ٔ�خـرى مـن �لقـات التعنـت احلكـويم 
الهادف ٕاىل رضب حقوق ومك�س1بات الطبقة العامå ومعـوم الشـعب املغـريب 

متــس يف العمــق  ة الــيتج±عيــوiرمجــة فعليــة لنوا�هــا يف متر�ــر ٔ�مه القــوانني ²
ــة، واختــاذ قرارهــاج±عيــة ²قÅصــادياحليــاة ² خمططهــا ²نفــرادي و  ة �لمغارب

 ج±عـييف حق مÅقاPدي الغـد، Çـارج مؤسسـة احلـوار ² اخلطري والرتاجعي
ز�دة ٕاجxارية يف سـن التقاPـد والرفـع : اJمد، القرار املمتثل يف الثاليث امللعون

ض من ²قÅطاPات وتقليص قميـة املعـاش، وفـق مقاربـة ٔ��اديـة وس1ياسـة فـر 
حتـت  اYٔمر الواقع اليت iهنجها احلكومة، ويف ٕاطار معاجلة جتزيLÄة مللف شائك

ــة اYٔضــعف يف  غطــاء ٕاصــالح انظمــه التقاPــد، Pــىل حســاب اYٔجــراء احللق
مسلسل إالصالح وهو ما يؤكد مبا ال يدع جماال �لشك اس1مترار احلكومـة وٕاىل 

ــين س1ياســة ال شــ  ــة، يف ت« عبية وال �ٓخــر حلظــات مــن معرهــا يف هــذه الوالي
مك�سـ1بات الطبقـة العـامå ومعـوم الشـغيå املغربيـة و  معادية حلقوق دميقراطية

ا حقوقـا رامكهتـا Pـىل امÅـداد عقـود مـن التضـحية اج±عيـ و اقÅصاد�س1ياس1يا و 
  .والنضال املر�ر

س1ياســة النقــLض لــلك مضــامني املرجعيــة احلقوقLــة الكونيــة واحلقـــوق 
ــىن ــة الفكــر  اUســ1تورية، س1ياســة تت« ــدثقاف Lــة احلــوار و ،الوح ــؤمن بثقاف ال ت

 �ــدبري القضــا �ــل الزناPــات العامليــة، و  ةج±عيــ²واملفاوضــات امجلاعيــة يف ت
ورضب مصـداقLهتا من حمتواهـا  ٕافراغ احلركة النقابية اYٔصيåهدفها اYٔول هو 

ة املضـمونة دسـ1تور�، والقضـاء Pـىل ج±عيـو²س1تخفاف مبهاýا ؤ�دوارها ²
ة والس1ياسـ1ية، ممـا هيـدد اسـ1تقرار املغـرب ج±عيساطة ²دور مؤسسات الو 

  . نيج±عيوسلمه ²
Uمتعي اJا من حماو� بناء املرشوع اtبناء دو� احلـق و  التقديم ميقراطيف½ٔي�

Uة، اليت �ضـلت واكحفـت ج±عيوالعدا� ² ميقراطيةوالقانون ودو� احلرية وا
  غربية؟من اZلها احلركة النقابية والعاملية امل

  ،الس1يد الرئIس
رمغ لك املبادرات اليت قامت هبا احلركة النقابية ويف طليعهتـا ²حتـاد و  ٕانه

اليت تضمنت سـtIاريوهات خمتلفـة  ،املذúرات املفصå واملدققةو  املغريب �لشغل
و�لوال وخمارج دقLقة ملعاجلة وانقاد الوضعية املاليـة املت½ٔزمـة ن�L*ـة سـوء تـدبري 

ــوق ومصــاحل وÈســ1يري صــناديق ا ــة تضــمن حق ــة مشولي ــق مقارب ــد، ووف Pلتقا
املتقاPد�ن، رمغ ذÍ مصت احلكومـة �ٓذاهنـا وجتاهلـت لك ²قرتا�ـات، Yٔهنـا 
Pازمة ومصممة Pىل قراراهتا ²نفرادية، ففي الوقت ا°ي كنا ن�Åظر فLه تفاPـل 

يف ٕاطـار تـوافقي بـني ج±عـي واحلكومة مع مذúراتنا مضـن مؤسسـة احلـوار ²
ني، فوج©نا aحلكومة هترب هذا امللف مـن Zديـد ٕاىل جملـس ج±عيقاء ²الفر 

املس�شار�ن وتربمج مشاريع التقاPـد �لمناقشـة واملصـادقة Pلهيـا بـل مـع حتديـد 

يوما داÇل جلنـة املاليـة، اYٔمـر ا°ي جعلنـا نت�ـذ ٕاىل Zانـب  Z�ٔ25ل ٔ�قصاه 
ــام ــة، Pل ــن ٔ�شــغال ا�لجن ــرار ²¡ســÓاب م ــابيني ق ــا النق ٔ�ن املناقشــة  �لفائن

التفصيلية لهذه القوانني عرفت يف بعض اYٔحLـان حضـور ثـالث �رملـانيني مـن 
فرق اYٔ®لبية ووز�ر�ن يف غياب ٔ�ي رٔ�ي معارض يف قـوانني مصـريية aل�سـ1بة 

  .�لمغاربة
  ،الرئIسالس1يد 

ٕان الس1ياق العـام ا°ي تـمت فLـه اليـوم مtاقشـة هـذه القـوانني ي�سـم حبـا� 
حقويق ®ري مس1بوق، وهو ما يؤكده Pـدد املسـريات  غضباج±عي و احÅقان 
تنديدا  ،إالرضاaت الوطنية العامة والقطاعية،والوقفات ²حÅ*اجLةو  الشعبية

ة الـيت ج±عية و²قÅصاديواحÅ*اZا Pىل الرتاجعات الس1ياس1ية واحلقوقLة و²
 عرفهتا احلصيå ال�رشيعية، Çاصة يف هذه اUورة اليت حطمت رمقـا قLاسـ1يا يف

ـPة القصــوى يف الربجمــة املناقشــة واملصــادقة Pــىل مشــاريع قــوانني دون و  الرسـ
ا�رتام مسطرة ال�رشيع املنصوص Pلهيا يف النظام اUاÇيل Jلـس املس�شـار�ن 
واZٓYال القانونية اليت تضمن لهذه القوانني مtاقشة معيقة ومÅ½ٔنية تضمن جتويـدا 

  .مهنا �لنص القانوين وحامية حلقوق الف©ات املس1هتدفة
ولعل اس1تقا� ممثل فريقtا aالحتاد املغريب �لشـغل مـن مكÅـب جلنـة املاليـة 

ة يــوم ٔ�مــس Çــالل مtاقشــة والتصــويت Pــىل التعــديالت قÅصــاديوالتمنيــة ²
املتعلقة مبشاريع القوانني اخلاصة aلتقاPد هو رد فعل طبيعـي Pـىل Pـدم ا�ـرتام 

ص Pليـه يف الفصـل اYٔول احلكومة ورئاسة ا�لجنة ٔ�ول مxدٔ� دميقراطـي مtصـو 
وهو مxدٔ� الفصل بني السـلط وتوازهنـا وكـذا مقÅضـيات الفصـل  ،يف اUس1تور

التحمك الفـاحض و  ا°ي حيدد اخÅصاصات القانون ومLاد�ن وجماالت ال�رشيع 71
يه جتاوزات قانونية و .�لحكومة يف تدبري وÈس1يري و�رجمة ٔ�شغال اجلنة Jaلس

ا�لجنة بني احلكومة وبعض الفرق، مما جيعـل  ٔ�صبحت عرفا مÅفقا Pليه يف هذه
اجلانـب : من املنتوج ال�رشيعي مtتوZـا ®ـري مكمتـل وال Úسـ1تويف اجلـانبني معـا

  .املوضوعي والشلكي
يف املقابل، فعلت احلركة النقابية ومعها املعارضة اYٓليـة اUسـ1تورية بطلـب 

داريـة �لصـندوق ÈشكLل جلنة �رملانية لتقيص احلقائق حول الوضعية املاليـة واالٕ 
املغريب �لتقاPد، حLث مث احلصول Pىل النصاب القانوين ل�شكLل جلنـة تقيصـ 
احلقائق، ت½úٔيدا Pىل صدقLة املواقـف النقابيـة وPـدا� القضـية الـيت تـدافع عهنـا 
ــوق مtخرطــي الصــندوق  ــة مك�ســ1بات وحق احلركــة النقابيــة واملمتــثå يف حامي

Pـىل الوقـوف Pـىل حقLقـة الوضـع املـايل املغريب �لتقاPد، Yٔهنا و�ـدها القـادرة 
ـيعية وaلتــايل فـــاملنطق . �لصــندوق املغــريب �لتقاPـــد، قxــل ٔ�ي مxــادرة Èرشــ

اÇYٔاليق يقÅيض هنا ت½ٔجLل طرح مرشوع القانون املذúور aجللسـة العامـة ٕاىل 
�ني صدور ومtاقشة تقر�ـر جلنـة تقيصـ احلقـائق، وٕاال فلـن �كـون ٔ�ي معـىن 

مــن  67رقابــة احلكومــة املنصــوص Pلهيــا يف الفصــل لهــذه اYٓليــة اUســ1تورية ل
اUس1تور ا°ي مينح هذا احلق لثلث ٔ�عضاء جملـس املس�شـار�ن، طاملـا ملـف 

  . الصندوق املغريب �لتقاPد لIس موضوع ٔ�ي مÅابعة قضائية
  ،الس1يد الرئIس
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ٕاننا يف فريق ²حتاد املغريب �لشغل نعـرب عـن جشبنـا ملهنجيـة احلكومـة يق 
لف اJمتعي واملصري ا°ي ٔ�ريد مللف التقاPد Pرب ٕاØـاض احلـوار مقاربة هذا امل

ـيف قــرار  وٕاذ ¡شــجب ا'ــهنج الــال. ج±عــي² دميقراطــي ا°ي مت بــه ترصـ
احلكومة، فٕاننا ن½ٔسف Pىل الفرصة اليت فوiهتـا احلكومـة Pـىل بـالد� يف iرمجـة 

�شلك حLث a�ٔنت  ،2011الزتاماهتا اUولية ويف تزنيل مضامني روح دس1تور 
اUميقراطيـة و  واحض عن رغبهتا يف ٕاØاض ²س1مترار يف بنـاء دو� املؤسسـات

احلقـوق و  ة وت«ـين خLـار الـردة Pـىل لك املك�سـ1باتج±عيواحلرية والعدا� ²
  .ة املطرو�ة Pىل السا�ةج±عييف تدبري ٔ�مه امللفات ² وعن فشلها ا°ريع

7. åÇميقراطيةمداUة الكونفدرالية اPمجمو:  
  الس1يد الرئIس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،و  الس1يدات
 .السادة املس�شارون احملرتمونو  الس1يدات

Úرشفtا ٔ�ن نضع بني ٔ�يد�مك رٔ�ي مجموPة الكونفدرالية اUميقراطية �لشغل 
احملددة مبوجxه السن اليت جيب ٔ�ن حيال فهيا  72.14 حول مرشوع القانون رمق
س1ت�دمني يف نظام املعاشات ومرشوع القانون رمق Pىل التقاPد املوظفني وامل 

 احملدث 1391ذي القعدة  12بتارخي  011.71يغري و�متم القانون رمق  71.14
و�متم الظهري  يغري 96.15ومرشوع القانون رمق  مبوجxه نظام املعاشات املدنية،

املتعلق  1397شوال  20الصادر يف  1.77.216الرشيف مبثابة قانون رمق 
  .نظام جامعي ملنح رواتب التقاPد �aٕداث

 10ٕان موضوع ٕاصالح نظام التقاPد يف املغرب طرح مtذ ٔ�زيد من 
س1نوات، فقد س1بق ٔ�ن ٔ��دثت �رئاسة الوز�ر اYٔول جلنة وطنية يف س1نة 

حLث مت Èشخيص واقع صناديق  ،لكفت aٕصالح ٔ�نظمة التقاPد ،2004
ا املس1تقxلية، من دون التقاPد وصيا®ة سtIاريوهات مÅعددة لضامن اس1تدامهت

  .اختاذ ٔ�ي قرارات تتعلق aٕصالح هذه اYٔنظمة
فٕان رضورة ٕارZاع املشاريع املقدمة من طرف  ،ويف نفس الس1ياق 

احلكومة ٕاىل طاو� احلوار، Pىل اعتبار ٔ�نه ال ٕاصالح �لصندوق املغريب 
وال بديل عن  ،�لتقاPد Pىل حساب املوظفات واملوظفني ومعوم اYٔجراء

الشمويل Yٔنظمة التقاPد، معترب�ن ٔ�ن إالصال�ات املقLاس1ية جزء ال  إالصالح
ٔ�ن موضوع إالصالح يتعلق مبلف جممتعي ال و  يتجزٔ� من إالصالح الشمويل

بل aس1تحضار لتبعاته وت½ٔثرياته Pىل  ،جيب التعامل معه مبقاربة حماس1باتية
حىت Pىل السمل  اYٔجLال احلالية واملقåx وPىل ال±سك اJمتعي يف بالد�، بل

ٕاال و  فاحلكومة تعترب إالصالح رضورة حمتية ال رجعة فهيا،. ج±عي²
مس�tدة يف ذÍ  ،س�Åعرض صناديق التقاPد لٕالفالس Pىل املدى القريب

Pىل بعض اUراسات والتقار�ر اليت صدرت عن املؤسسات املالية اUولية، 
اءات وقرارات واليت توقعت ٕافالس صناديق التقاPد ٕاذا مل تت�ذ ٕاجر 

  .ٕالصالCا
  الس1يد الرئIس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،و  الس1يدات
  .السادة املس�شارون احملرتمونو  الس1يدات

ٕان احلكومة اليوم ٔ�صبحت حIxسة نظرة ٔ��ادية لٕالصالح ومقاربة تقtية 
وتغاضت عن معاجلة هذه  ،رصفة Uرء العجز ا°ي هيدد صناديق التقاPد

 –يعترب هذا إالصالح  ة، كام ٔ�ن رئIسهاج±عيطار املفاوضة ²املعضå يف إ 
جيب ٔ�ن حيقق �لمه  ،نقطة قوة يف �ر�جمه ²نت�ايب والس1يايس -املعطوب 

ولو اقÅىض اYٔمر جتاوز النقاaت املهنية، و°Í  ،قxل هناية والية احلكومة
Lات الرتابية واملؤسسات العمومPو� وامجلاUة تبعات فٕان حتميل موظفي ا

 ،ٕافالس صناديق التقاPد دون حتديد املسؤوليات عن س«ب هذا إالفالس
ة، هنجته احلكومة يف غياب توافق بIهنا وبني اج±عيذو خطورة و  خLار صعب

  .نيج±عيالفرقاء ²
وبناءا Pىل الفصل الثامن من اUس1تور ا°ي ينص Pىل ٔ�ن املنظامت 

جراء والغرف املهنية وامل  \
نظامت املهنية �لمشغلني Èسامه يف اUفاع النقابية ل
ة �لف©ات اليت متثلها، ويف ا'هنوض قÅصادية و²ج±عيعن احلقوق واملصاحل ²

هبا، وبناءا Pليه فٕان الكونفدرالية اUميقراطية �لشغل تعترب هذه اYٔنظمة 
åوضاع  ،مكس1با �لطبقة العامYٔة املسؤولية عن اxوحتمل احلكومات املتعاق

  .صلت ٕا'هيا صناديق التقاPداليت و 
هنا ال بد ٔ�ن ¡شري ٕاىل ٔ�ن ا�لجنة اكنت تعقد اج±Pاهتا Çارج مقÅضيات 

، °ا فٕان هذه ²ج±Pات مل 67و 61و 60النظام اUاÇيل، Çاصة املواد 
åطa اهتاP±لتايل نعترب ٔ�ن لك اجaس1توف الرشوط القانونية لعقدها، وÈ.  

ب كذÍ من اجللسة العامة لعدم وجود ويف نفس الس1ياق قرر� ²¡سÓا
من النظام  90ٔ�ي مس1ت*د يدعو لتغيري موقفtا وكذÍ خلرق مقÅضيات املادة 

اUاÇيل وكذا Pدم تضمني مواقفtا بتقر�ر ا�لجنة، وaلتايل Ùرفض مرشوع 
 :احلكومة aلصيغة اليت تقدمت هبا ٕالصالح ٔ�نظمة التقاPد لٔ
س1باب التالية

  .من لكفة إالصالح 86%) ة(ظفYٔنه حيمل املو : ٔ�وال -
Pىل  تعمتد عنارص إالصالح املقLايس Yٔنظمة التقاPد يف املرشوع احلكويم

  :Èشغيل املؤرشات املقLاس1ية التالية
مراجعة السن القانوين لٕال�ا� Pىل التقاPد،  :مدة العمل ٔ�طول) 1

(l'âge légal de départ à la retraite)  ضافةaٕ رب متديد مدة العملP3 
مخسة س1نوات حسب تقر�ر اJلس اPYٔىل و  ،)63(ٕاجxارية  س1نوات

مبا يصاحب ذÍ من ٕارهاق  ،2019بعد س1نة ). س1نة 65 (�لحساaت 
 ؛...(l'usure professionnel)جسدي وتعب نفيس واس1تعامل ýين 

س1يصاحب مبساهامت  60ز�دة مدة العمل بعد سن : مساهامت ٔ�كرث) 2
a ةL؛%10 ل�س1بة احلاليةملدة س1نوات العمل إالضاف 

س1نوات من ²قÅطاPات إالجxارية من اYٔجر  3ٕاضافة  :�ز�دات ٔ�كرب) 3
نقط يف ¡س1بة ²قÅطاع، حسب املتطلبات  4 سIمت الز�دة فهيا aٕضافة

 ،و�ا� ²خÅالل، مبا يؤرش ذP Íىل تدمري ممهنج �لقدرة Pىل احلياة املقLاس1ية
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  ؛...فقط القدرة ²س1هتالúية ولIس
الز�دة يف قمية ²قÅطاPات تعين مxارشة ختفLض ٔ�جرة  :جر ٔ�قل�ٔ  )4

 ؛ال�شطاء
تقليص املدة الزمtية �لحصول Pىل معاش التقاPد،  :فرتة التقاPد ٔ�قرص) 5

فالشخص . بعبارة ٔ�خرى تقريب اح±لية موته ورصف معاشه Yٔقل فرتة ممكtة
 Yٔ15قىص ٕاىل ، فاح±لية رصف معاشه تصل يف احلد ا60املتقاPد Pىل سن 

فاح±لية رصف  63ٔ�ما الشخص املتقاPد Pىل سن . س1نوات بعد التقاPد
  ؛...س1نوات 12معاشه ال تتعدى يف احلد اYٔقىص 

ا��ساب القمية املادية �لمعاش، من مقLاس �ٓخر  تغيري :معاش ٔ�قل) 6
 8وا��سابه Pىل املعدل Yٔ�ٔجري �لس1نوات  ٔ�جر يتلقاه اZYٔري ٔ�و املوظف

ٕاىل  2.5حLاته املهنية، مع ختفLض ¡س1بة ��²ساب الس1نوي من  اÇYٔرية من
  .ٔ�طول ومساهامت ٔ�كرث بعبارة ٔ�وحض معاش ٔ�قل بعد معل. %2فقط 

 ،مدة العمل ٔ�طول: (ميكن تلخيص مtطقها املقLايس يف امجلل التالية
معاش و  ب½ٔجر ،لفرتة التقاPد ٔ�قرص ،اقÅطاPات ٔ�كرث وز�دات ٔ�كرب

 travailler plus pour) )مبعاش ٔ�قل ٔ�كرث تعمل ٔ�ن( بعبارة ٔ�خرى ،)ٔ�قل
gagner moins).  ٔ�كرث وضو�ا åطول مدة (وجبمYٔٔ�ن تعمل ٔ�كرث، و

 travailler plus et)). ممكtة، لتحصل Pىل معاش ٔ�قل، وYٔقرص مدة ممكtة
plus longtemps pour toucher moins et moins 

longtemps).  
 visibilité)اتيجية ٕاصالح ٔ�نظمة التقاPد مبنظورية اسرت 

stratégique)،دة مدة العمل� augmentation de) ، ال توZد يف ز
temps de travail)  دPىل التقاP ري السن القانوين لٕال�ا�Çٔ½60من (وت 

ٔ�و إالكتواري  ،Yٔنه افرتاض حىت مبنطق احلساب املايل).س1نة 63س1نة ٕاىل 
ادة توزيع العمل بني حىت Pىل املدى القريب Zدا، بل توZد يف ٕاÇ Pاطئ،
 répartition intergénérationnelle de temps du) .اYٔجLال

travail)،  ىل العملP ،واليت تنطلق من معاد� ٕاسرتاتيجية تقوم، ٔ�وال
  .6نيا Pىل مدة معل ٔ�قل، و6لثا Pىل العمل �لجميعو الالئق،

)travailler mieux - travailler moins - travailler tous(  

  .إالصالح املقLايس لIس �ال: يا6ن  -
 إالصالح لكن لIس هذا .هناك ٕاجامع Pىل ٕاصالح ٔ�نظمة التقاPد aملغرب

املفروض من Øة Pرب املقاربة املقLاس1ية، اليت يمت الرتوجي لها �شلك هس1تريي 
وتقدميها وQٔهنا يه احلل الوحLد واملمكن النقاد ٔ�نظمة  ومÅضخم وiرهييب،

من طرف  ٕاصالح مرفوض، من Øة ٔ�خرى،و  لتفككالتقاPد من ²هنيار وا
املعنيني ٔ�و املس1هتدفني ٔ�و من طرف ا°�ن س1يطبق Pلهيم، مفنطق إالصالح 
جيب ٔ�ن �كون يف مصلحهتم ولIس ضدمه وتدمريا ملك�س1باهتم، وحتميلهم 

   .اخÅالل هيلكي مه ®ري مسؤولني عهنا مسؤولية إالصالح مضن ٔ�وضاع
ل الوحLد، بل هناك �لول ٔ�خرى لIست فاملقاربة املقLاس1ية لIست احل

aلرضورة مقLاس1ية، بل �لول س1ياس1ية حبمك ٔ�ن تطبيق ٔ�و نقل ٔ�و فرض 
إالصالح املقLايس يف احلا� املغربية، لن حيل Pىل املدى القريب ٔ�و املتوسط 

كام ٔ�ن اUول اليت . وحىت البعيد ²خÅالالت املالية Yٔنظمة التقاPد aملغرب
Lايس ٕالصالح ٔ�نظمة التقاPد مل iمتكن من �ل ٕاشاكلية اعمتدت احلل املق 

²خÅالالت املالية، ودÇلت �شلك مxارش يف ما Úسمى aٕالصال�ات 
احلا� الفر¡س1ية من حكومة ( (des réformes systématiques) .املتتالية

، مع العمل ٔ�ن احلا� )Zاك شرياك ٕاىل حكومة سارúوزي ٕاىل حكومة هوالند
ة واUميغرافLة خمتلفة عن ج±عية و²قÅصادياتية و²الس1ياس1ية واملؤسس

س1نة  60بدليل ٔ�ن ب�Lة الهرم العمري �لساكنة الفر¡س1ية اليت تت*اوز  املغرب
ومعدل ) مليون 3.5املغرب ال iزيد عن (مليون  15تصل ٕاىل ما �زيد عن 

  ).س1نة 72املغرب بتقد�ر رمسي (س1نة  84يصل ٕاىل  ٔ�مل احلياة
اUاZر حول مtظومة التقاPد Pرب العامل ويف املغرب، يمت  ٕان حرúية الرصاع

التدرجيي من نظام يقوم Pىل  يف اجتاه وا�د، يتجسد يف فرض معلية ²نتقال
، ٕاىل système de répartition) (solidaire التوزيع والتضامن امجلاعي،

 système de capitalisation) نظام يقوم Pىل الرمسå واملساهامت الفردية
individuelle) د من املسؤولية  حتر�ر ٔ�موال :بعبارة ٔ�خرىPٔ�نظمة التقا

وحتويلها  ج±عي��و� ومنوذØا القامئ Pىل ²قÅصاد التضامين و² العمومLة
هذه يه . اYٔسواق املالية ٔ�و بعبارة ٔ�وحض خوصصهتا، Pرب ٕاخضاعها ملنطق

سسات اUولية املاحنة، إاليديوس1ياس1ية اليت يمت فرضها من طرف املؤ  املرجعية
 احلكومة معليا يف ما Úسمى aٕالصالح املقLايس، وتفويض واليت تتجسد

وٕاقامة ٔ�حباث ٔ�كتوارية  املغربية، Pرب دمع مايل لطلب Çربة ماكتب دراسات
�لرتوجي ) �ا� اJلس اPYٔىل �لحساaت Ç�ٔريا( وانتداب مؤسسات وطنية 

�رشوط  و�ددوا هلم من فوضوالنفس املقاربة املقLاس1ية واحلديث aمس 
ٕاقصاء  مس1بقة حق الdم والنطق يف موضوع التقاPد، لكها معليات Èس1هتدف

  .�لتفكري يف �لول ٔ�خرى ممكtة وتغيIب لك ٕاماكنية
يفرضون اس1تعام� و  مبنطق من �روجون �، - ففرض احلل املقLايس 

سؤولية حيرر اUو� مكشغå �لموظفني من م  - وتطبيقه Pىل ٔ�نظمة التقاPد 
التوظيف يف مtظومة إالدارة العمومLة، وحيرر املقاو� مكشغå �لمس1ت�دمني 

يف القطاع العمويم  مبربر ٔ�ن التوظيف ال�شغيل الالئق، والعامل من مسؤولية
تطبيق س1ياسة  يؤدي ٕاىل ارتفاع العجز العمويم، واحلل يف �اكمل احلقوق

يؤدي ٕاىل  طاع اخلاصمبربر ٔ�ن ال�شغيل الالئق aلقو  التقشف التوظيفي
تطبيق س1ياسة التنافس1ية وليونة  ة لٕالنتاج، واحلل يفج±عيارتفاع اللكفة ²

  .ة �ل�شغيلج±عيال�شغيل والتحرر من املسؤولية ²
فٕاذا اكن احلل املقLايس ٕالصالح ٔ�نظمة التقاPد حيرر اUو� واملقاو� من 

نظمة التقاPد وحتمل عبء يف ²خÅالالت القامئة يف �ٔ  املبارشة مسؤولياهتام
 فمل يبق يف املعاد� املقLاس1ية ٕاال املوظف واملس1ت�دم والعامل، إالصالح،

حنم3 لو�ده مسؤولية معاجلة ²خÅالالت املالية Yٔنظمة  ا°ي جيب ٔ�ن
اليت حتاول ٔ�ن تفرض Pىل الطبقة العامå  مبنطق املقاربة املقLاس1ية، التقاPد،
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لتحصل aملقابل  ،ٕاجxارية Yٔطول مدة ممكtة ²ش1تغال ٔ�كرث، مع اقÅطاPات
ممكtة، ويه املعاد� اليت يمت الرتوجي لها بتضخم  Pىل معاش ٔ�قل وYٔقرص مدة

الرتوجي، يف  لالنضامم لكوúبة úبري، ٕاىل درZة مت ٕاحقام اJلس اPYٔىل �لحساaت
 تتعلق تناقض اكمل مع املهمة املركزية �لم*لس، واملمتثå يف صيا®ة تقار�ر

والرتكزي Pىل املراقxة القانونية �لرصف  حباكمة تدبري اYٔموال العمومLة
Pىل  يصدر تقر�را حول ٔ�نظمة التقاPد، ليؤكد وPىل ®ري Pادته، وشفافLهتا،

مفعطيات هذا التقر�ر iكشف وتؤكد ٔ�ن املقاربة  نفس املعاد� املقLاس1ية،
Lالالت املالية عندما يمت توجÅست �ال لالخIاس1ية لLركزي وحتميل املقiه و

مسؤولية �لها Pىل طرف وا�د مه املوظفون، يف غياب ٔ�و تغيIب اكمل 
  .ملسؤولية اUو� مكشغå ومسؤولية مؤسسات التقاPد مكسرية

  .اخÅيار� 62ٕاىل  60السن القانوين لٕال�ا� Pىل التقاPد من : 6لثا -
ظام ²نتقال من إالصالح املقLايس ٕاىل إالصالح الهيلكي لن ٕان معلية

تتطلب حتويل مقLاس متديد سن إال�ا� Pىل التقاPد  التقاPد aلقطب العمويم
التضامن ما بني ٕاىل مقLاس  دميغرايف، من مقLاس )س1نة 63ٕاىل  60من (

 de paramètre démographique vers un paramètre).اYٔجLال
de solidarité inter- générationnelle).  بعبارة ٔ�خرى، ²نتقال من

Jموع املوظفني،  وا�Yٔادي Pىل الب�Lة اUميغرافLة لتطبيق الشامل واملياكنييكا
وهو املوقف ا°ي  ،لولوج الوظيفة العمومLة اجليلية القامئ Pىل املؤرشات

  . Pربت عنه الكونفدرالية اUميقراطية �لشغل aلتطبيق ²خÅياري
خبصوص هذا  لكن، قxل اUخول يف التفاصيل التوجهيية لعملية التحويل

املياكنييك �ٔو  من Øة، ٕان تطبيقه جيب ٔ�ن ن½Çٔذ بعني ²عتبار، املقLاس،
. اYٔوتوماتييك يتضمن ت½ٔثريات سلبية Pىل سوق ال�شغيل aٕالدارة العمومLة
 3ومن Øة 6نية، متديد مدة املساهامت وتقليص مدة رصف املعاشات ملدة 

فٕان ارتفاع  ،ومن Øة 6لثة .س1نوات ٔ�و ٔ�كرث، aلعالقة مع مؤرش ٔ�مل احلياة
، )س1نة 26معدل سن ولوج الوظيفة العمويم (سن ولوج الوظيفة العمومLة 

س1نوات املقåx س1يوسع من  Ç10الل  خصوصا ؤ�ن ²جتاه العام �لتوظيف
�اليا من املوظفني  %65( %80ليصل ٕاىل ما يقارب  ¡س1بة اYٔطر العليا
لن تتعدى س1نوات العمل الفعلية وaلتايل ف ،)مفا فوق 10مرتبون يف السمل 

Óâد ) ú= 63س1نة حممتå �لتوظيف  26(+ س1نة معل فعلية  37مÅوسط 
ال��ساب املعاش، ا°ي لن يصل ب½ٔي �ال من اYٔحوال ٕاىل املعاش  ٔ�قىص

س1نة معل فعلية ٕالقفال السن  37الاكمل، حبيث لن يتعدى يف احلد اYٔقىص 
الكxري يف معليات  الرتاجع س1نة، �س«ب 63اجلديد �لتقاPد يف  القانوين

 les longues)س1نة  23ٔ�قل من و  16التوظيف يف سن مxكرة ما بني 
carrières).  

 الهيلكي لنظام التقاPد aلقطب العمويم، ميكن و يف ٕاطار منوذج إالصالح
الثالث، واملمتثل يف متديد السن القانوين لٕال�ا� Pىل التقاPد  املقLاس حتريك

واملتوازن بني اYٔطراف  دف بناء التحمل املشرتكس1نة، هب 62ٕاىل  60من 

اUو� مكشغå وهيلكة املؤسسات املسرية واملوظفني (املتصa åٕالصالح 
ٔ�ول، �متثل يف حتوي3 من �ٓلية التطبيق املياكنييك Yٓية  �رشط) ال�شطاء

و²خÅياري، والرشط الثاين �متثل يف Pدم املساس ب½ٓلية  التطبيق اجلييل
رفض ٔ�ية معاد� تؤدي ٕاىل ختفLض القمية : بعبارة ٔ�وحض. التقاPدحساب معاش 
²حÅفاظ ب½ٔجر الشهر اÇYٔري قxل إال�ا� Pىل التقاPد . (املادية �لمعاش

، والرشط الثالث يتعلق �رفض الز�دة )عن لك س1نة معل فعلية 2.5و¡س1بة 
åيف ¡س1بة إالشرتااكت واملساهامت مضن هذه الرشوط املبدئية ®ري القاب 

 ،��لتفاوض ميكن متديد السن القانوين لٕال�ا� Pىل التقاPد �س1ن�ني اخÅيار
مقLاس سن (انطالقا من مxدٔ� التوزيع ما بني ٔ�جLال املوظفني ال�شطاء 

  ).²زد�د وسن التوظيف ومدة العمل الفعلية 
ٔ�ما اجلانب املتعلق aملساهامت ٔ�كد� Pىل رضورة اع±د مقاربة الثلث 

úواجب اشرتاك ؤ�ن  10%ب½ٔداء ) ة(عين ٔ�ن حيتفظ املوظفوالثلثني وت
 5موزPة Pىل  10%مبعىن ٕاضافة  20%تتحمل اUو� مكشغل ¡س1بة الثلثني 

  . Pىل مدى ٔ�ربع س1نوات 8%س1نوات مبعدل ز�دة نقطتني س1نو� ٔ�و ٕاضافة 
متديد مدة العمل بتطبيق �ٓلية التوزيع التضامين ما بني ٔ�جLال  ٕان

ا ٔ�ن تندرج مضن مجموPة من القواPد اYٔساس1ية لضامن املوظفني، جيب ٔ�يض
  :العدا� التوزيعية من بIهنا

 جراء دراسات دقLقة حول عوامل احملددة لصعوبة ممارسة املهن: ٔ�وال -
(les facteurs de la pénibilité)  وحتديد طابعها الشاق ؤ�¼رها

Pىل معدل ٔ�مل احلياة والعمل Pىل ٕادماØا âعنرص قLايس لٕال�ا� 
املبكرة �لتقاPد يف القطب العمويم، مع ôمني ا'متويل املبارش من 

 طرف اUو�؛

ÈشكLل ا�ل*ان التقtية امل�ساوية اYٔعضاء لرشوط العمل : 6نيا -
والصÓة والسالمة املهنية �لك القطاPات ومؤسسات اUو� وٕا�داث 

يمت  املؤسسة الوطنية لطب الشغل والصÓة والسالمة املهنية،
 دبريها وفق الرتúيب الثاليث اYٔطراف؛ÈشكLلها وت

اÇYٔذ بعني ²عتبار املوظفون ذوي احلاجLات اخلاصة : 6لثا -
ٔ�طفال ٔ�و iربية ٔ��د اYٔبناء املعاقني  3واýYٔات ا�لوايت ٔ�جننب ٔ�كرث من 

لو�دمه Yٔaرسة، ٔ�و املوظفني ا°�ن يعانون من  ٔ�و اýYٔات امللكفني
 ا عن العمل ملدة معينة؛وخصوصا ا°�ن توقفو  ،ٔ�مراض مزمtة

تصممي نظام Çاص يف ٕاطار القطب العمويم �لتقاPد، يواúب : رابعا -
املنخرطني املتقاPد�ن ا°�ن يتحولون ٕاىل ممارسة ýن فردية ٔ�و حرة، 

ممارسة املهنة  عن طريق �ٓلية Zديدة �لمساهامت املتحصå عن
سامهة مع املعاش احملصل Pليه Pرب �ٓلية �لم  اجلديدة بعد التقاPد،

  .واحلساب اجلديد ملعاش التقاPد
 ٕاصالح ٔ�نظمة التقاPد aلقطب العمويم يف �ا� املغرب ال Èس1تقمي

ومن ٔ�كرث من Øة، لفرض رٔ�ي وا�د، خصوصا عندما  aحملاوالت اجلارية،
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س1ياس1ية واحضة، جتعل من  �كون هذا الرٔ�ي مس1توردا وبعالمة ٕايديو
واملسؤول الوحLد عن  بءاملوظف ٔ�و املس1ت�دم املتحمل الوحLد �لع

وال ٔ�س1باب  وسريورة ال يتحمل فهيا ال مسؤولية ²خÅالالت مضن واقع
Pىل جتاوز الواقع حنو  هو القدرة ²خÅالالت القامئة، فإالصالح يف معقه

�رؤية املقLاس1ية اUميغرافLة،  املس1تقxل �رؤية املقLاس1ية الس1ياس1ية ولIست
لIس �رؤية حتميل طرف وا�د، �رؤية �رؤية التحمل املشرتك بني اYٔطراف و 

ة ولIس �رؤية إالØاز Pىل املك�س1بات �رؤية احلقوق ولIس ج±عيالعدا� ²
  .فقط �رؤية الواجxات

�ا� الصندوق املغريب ( القطب العمويم �لتقاPد  هيلكة مؤسسة: رابعا -
  ).�لتقاPد

ود مبنظورية ٕاسرتاتيجية يف ٕادارات اUو� Úشلك العم مقLاس ال�شغيل
الس1يايس ٕالنقاذ ودميومة النظام التقاPدي aلقطب العمويم القامئ Pىل النظام 

لكن يف نفس الوقت، ٕاذا اكنت اUو�،  التوزيعي والتضامن بني اYٔجLال،
مكشغå، مسؤو� عن ²خÅالالت املالية �لصندوق املغريب �لتقاPد، �س«ب 

Pىل مس1توى س1ياسة التقشف التوظيفي، فٕان مسؤوليهتا موثقة ٔ�يضا 
وهنا البد من إالشارة . التدبريية �لصندوقو  ²خÅالالت الهيلكية والتنظميية

ٕاىل ختلف اUو� عن ٔ�داء مس1تحقاهتا ومساهامهتا مكشغå �لموظفني، واليت 
، واليت قدرت )i)1956 – 1996رافقت مع فرتة تدبريها املبارش �لصندوق 

ٔ�ن التقد�رات احلقLقLة تفوق مليار درمه، aلرمغ من  11حكومLا ب½ٔزيد من 
خصوصا ٕاذا Ç�ٔذ� بعني ²عتبار ٔ�ن تصفLة حقوق معاشات  ،هذا املبلغ �ك:ري

املتقاPد�ن يف هذه الفرتة اكنت يف مس1تو�هتا اUنيا aملقارنة مع مداخLل 
مسامهة  50%(ال�شطاء ا°�ن Úسامهون aل�ساوي مع مسامهة اUو� 

   ).مسامهة اUو� 50%و املوظف
ام جتب إالشارة هنا ٔ�يضا، ٕاىل الطريقة واYٔسلوب ا°ي مت به تدبري ك

اYٔزمة املالية �لمعاشات العسكرية ومتويل جزء مهنا مxارشة من مالية نظام 
من ظهري  12وخصوصا الفصل  املعاشات املدنية يف خرق لٕالطار القانوين،

املايل �لنظامني ويف تعارض اكمل مع املقÅضيات املتعلقة مبراقxة التوازن  1996
وتدبريهام املنفصل، مع العمل ٔ�ن ¡س1بة املساهامت يف نظام املعاشات 

aل�س1بة  3\2و aل�س1بة �لموظف العسكري 3\1العسكرية، يقوم Pىل 
��و�، aٕالضافة ٕاىل اس1تtêاء هذا النظام من اUراسات البحثية 

   .شات املدنيةوال�شخيصية، وقLاس اخÅالال ته، وتقد�ر ت½ٔثريه Pىل نظام املعا
كام ٔ�ن ٔ�زمة الصندوق تعود ٔ�يضا ٕاىل الغموض الكxري وغياب إالفÓÅاص 
اUقLق واحملاس1بة والشفافLة يف لك ما هو مÅصل aلنفقات التدبريية والقرارات 

س1نة املاضية وPدم التقد�ر اUقLق ل
6ٓر  ²30س�<رية، اليت اختذت Çالل 
ٔ�لف موظف Pىل دميغرافLة ال�شطاء  40السلبية �لمغادرة الطوعية Yٔزيد من 

تقوم Pىل حق املشاركة يف  ٕاضعاف مهنجي �لحاكمة التدبريية،و  املسامهني
كام تؤكد املعطيات اYٓنية الحÅياطات الصندوق واليت تقدر . Èس1يري الصندوق

مليار درمه، ختضع ملنطق اس1تعاميل ال حتقق مردودية Pالية،  102مبا �زيد عن 
aٕالضافة ٕاىل معليات توزيع املوظفني  ،جتاه وا�د�س«ب توجهيها يف ا

الصندوق املغريب  :واملس1ت�دمني aٕدارات اUو� ومؤسساهتا Pىل مؤسس1تني
ويف هذا إالطار نعتقد . �لتقاPد ومؤسسة النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاPد

ب½ٔمهية ٕاPادة هيلكة اكمå ملؤسسات تدبري التقاPد، مكؤرش ٔ�سايس يف معاد� 
العمويم، من Çالل حتريك مرúب  قLاس1ية الس1ياس1ية، ٕالصالح نظام التقاPدامل 

  :إالصال�ات التالية
تصممي وتفعيل نظام القطب العمويم �لتقاPد يف �ٓلية مؤسساتية  .1

وا�دة، متكن الصندوق املغريب �لتقاPد من تدبري مجيع املوظفني املدنيني 
التقاPد وتصممي �ر�مج  والعسكريني، وٕالغاء النظام امجلاعي ملنح رواتب

  ٕاجxاري من داÇل املؤسسة �لتقاPد التمكييل؛
ٕادماج اكمل لنظام املعاشات العسكرية يف نظام املعاشات املدنية، من  .2

Çالل الرفع من سن التقاPد والرفع من ¡س1بة مساهامت اUو�، مع Èسطري 
 les facteurs de)�ٓليات ت½Çٔذ بعني ²عتبار الطابع الشاق �لمهن العسكرية 

la pénibilité)؛ 
متكني الصندوق من �ٓليات حمددة حترر قرارات اس1تعامل ²حÅياطات  .3

ة ج±عيوالتوظيفات املالية املضمونة، مع تطو�ر �ر�مج �لمسؤولية ²
و�رامج قروض بفوائد  ج±عي�لمؤسسة Pرب تدبري �رامج ²س�<ر ²

مع ²س1مترار يف توظيف اYٔموال يف تنافس1ية لفائدة املنخرطني واملتقاPد�ن، 
يف ٕاطار تعاقدي مع اUو� و¡س1بة ٔ�قل  س1ندات اUو� والس1ندات املضمونة

يف اYٔسهم والس1ندات املتداو� aلبورصة يف ٕاطار تعاقدي مع  10%من 
  محلا�هتا من ا+اطر احملمتå؛ املقاوالت

4.  ٓ لية التنظمي امل�ساوي ٕاPادة ²عتبار ملهنجية احلاكمة التدبريية، aع±د �
اYٔعضاء �لقطب العمويم �لتقاPد بني ممثيل إالدارة وممثيل النقاaت اYٔكرث 

املتقاPد�ن ا°�ن يمت  متثيلية �ل�شطاء وممثيل النقاaت اYٔكرث متثيلية �لمشرتكني
تعيIهنم من طرف النقاaت حسب ²س1تحقاقات ا'متثيلية، Pىل ٔ�ن �كون 

Iلس إالداري رئJس اIول  س ٕادارةرئYٔد والنائب اPالقطب العمويم �لتقا
 .املتقاPد�ن �لرئIس من ممثيل املوظفني ال�شطاء والنائب الثاين من ممثيل

احلل ²سرتاتيجي �لقطب  س1ياسة وطنية �ل�شغيل العمويم: Çامسا -
  .العمويم �لتقاPد و®ري ذÍ لكه تضليل و�ٔاكذيب
 Pىل ال�شغيل يف ٕاصالح و�لتدليل Pىل هذا اخليار ²سرتاتيجي القامئ

ٔ�نظمة التقاPد aملغرب، س1نقف aلتدقLق Pىل وضعية الصندوق املغريب 
وهنا ال بد من ال�ساؤل عن اYٔس1باب الهيلكة اليت جعلت الصندوق . �لتقاPد

الفرق (املغريب �لتقاPد يعرف اخÅالالت مالية هيلكية يف النتاجئ التقtية �لنظام 
الفرق بني املوظفني املنخرطني : بارة ٔ�خرىبع ). بني املوارد والتاكليف

املتقاPد�ن، واليت س�شاهد مtحى iراجعي مع س1نة  واملنخرطني وال�شطني
. 2021، وس1تعرف ²حÅياطات املالية اخنفاضا لتصبح سلبية مع س1نة 2014
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وهل فعال ٔ�ن اYٔس1باب املبارشة لهذه ²خÅالالت تعود ٕاىل ما Èسميه التقار�ر 
وإالشارة هنا ٕاىل (املفرط يف Çدماته aملقارنة مع املساهامت؟ aلطابع السخي و 

ٓ عن  2.5%رضورة مراجعة ¡س1بة   ،)خر ٔ�جر للك س1نة من ²شرتااكت�
Uرتفاع معدل  ،ميغرايفوهل فعال تعود ٕاىل العامل اa وخصوصا اجلانب املتعلق

Uالل التوازن اÅخa دد ميغرايفٔ�مل احلياة؟ ٔ�مPاملتعلق بعدد ال�شطاء و 
  املتقاPدي؟ 

ولٕالZابة عن هذه ال�ساؤالت، البد من تقدمي بعض املعطيات اليت تؤكد 
عند حتر�كها يف املايض واحلارض واملس1تقxل ٔ�ن مسا� ٕاصالح التقاPد يف 

هيلكية مبؤرشات  مبؤرشات دميغرافLة، بل احلا� املغربية لIست مقLاس1ية
  : س1ياس1ية

تقار�ر ٔ�ن مجموع املوظفني iكشف ال  :مؤرشات إال�ا� Pىل التقاPد .1
موظفا،  883.916ما مجموPه  2013العاملني مبختلف ٔ�سالك اUو� بلغ س1نة 

. دون ا��ساب موظفي إالدارات الرتابية ومس1ت�ديم املؤسسات العمومLة
 2021 موظفا يف ٔ�فق س1نة 204.000وتتوقع إالحصائيات ٕا�ا� ما �زيد عن 

 2031مع �لول س1نة  360.000وما يقارب ) من مجموع املوظفني %35(
 2041موظف يف ٔ�فق س1نة  505.000و). من مجموع املوظفني %62(
  ؛).من مجموع املوظفني %88(

، جسل مؤرش منو 2012و 2003ما بني س1نة  :مؤرشات التوظيف .2
وز�دة Pامة  P�ٔ%0.62داد املوظفني ال�شطني ز�دة مÅوسطة، مل تصل ٕاىل 

م:ال جسلت س1نوات .. .رزة س1نو�مع اخÅالفات a 5.68%اس1تقرت يف 
فٕانه جسل اخنفاضا  0.5%و 0.7ارتفاع يف Pدد املوظفني ب  2005و 2003

ٔ�لف  �40س«ب املغادرة الطوعية Yٔزيد من  3.2%ب½ٔكرث من  2006مع س1نة 
اس1تقر جحم  2007ٕاىل �دود س1نة  2003وÇالل الفرتة املمتدة  .موظف

فٕانه يف نفس  وظف س1نو�،م 7000التوظيف aٕالدارة العمومLة يف �دود 
. مÅقاPد س1نو� P5000ىل التقاPد حبد السن جتاوز  الفرتة مفعدل إال�ا�

و�لتذكري فضمن هذا الس1ياق بدا يطرح ملف التقاPد يف السا�ة الس1ياس1ية 
  . وإالPالمLة وÈشكLل ا�لجنة الوطنية والتقtية

الية مت Èسجيل ز�دة يف P�ٔداد املناصب امل 2012 – 2008ومع س1نوات 
 :2010 -مtصب  13000تقريبا  :2009 - مtصب  16000 :2008(املفÅو�ة 
 26204 :2012 - مtصب  18800 :2011 -مtصب  24000تقريبا 
 15000، فاملعدل الس1نوي �لتوظيف Çالل نفس الفرتة مل يت*اوز )مtصب
� ٕاىل ما يقارب 2012فٕان Pدد احملالني Pىل التقاPد وصل س1نة  ،س1نو

 30000ٕاىل ما يفوق  2015س1يصل مع هناية س1نة مÅقاPد، و  12000
دون ا��ساب املتقاPد�ن aٕدارة البالط املليك واUفاع الوطين ) ة(موظف 

  .والقوات املساPدة والعدل وٕادارة السجون
Èشري املعطيات خبصوص ٕاعامر  :العمرية وإالدارية والنوعية الب�Lة .3

 60%و س1نة 30ن من املوظفني تقل ٔ�عامرمه ع 13%ٔ�ن فقط  املوظفني
 5من املوظفني مرتبون يف السمل  18%و س1نة 60و 40مابني  ترتاوح ٔ�عامرمه

 60%و )9ٕاىل  5من السمل  40%( .9و 7مرتبون يف السمل  21%و 6ٕاىل 
 ذúور 69%(ٔ�ما التوزيع حسب اجل�س  ،مفا فوق 10مرتبون يف السمل 

   ).ٕا�ث 31%و
ف إالدارة العمومLة مس1توى ت½ٔطري تعر  :ب�Lة الت½ٔطري aٕالدارة العمومLة .4

 1000موظف للك  27ضعيف، aملقارنة مع Pدد الساكن، حبيث ال يتعدى 
ٕاىل مس1توى Pدد املوظفني مقارنة ببعض دور  ويه ¡س1بة ال iرىق ،مواطن
موظف  42ويف اجلزاZر . مواطن 1000موظف للك  44م:ال تو¡س  اجلوار،
موظف  75¡سا ٕاىل م:ل فر  مواطن، وتصل يف اUول املتقدمة 1000للك 
  .مواطن 1000للك 

 aلنظر ٕاىل هذه املعطيات، تتضح حقLقة واحضة هو ٔ�ن حتريك املؤرشات
اUميغرافLة �لمقاربة املقLاس1ية ال ميكن ٔ�ن حتل، سواء Pىل املدى القريب ٔ�و 

تؤمن دميومة النظام التقاPدي  املتوسط وحىت البعيد، ²خÅالالت املالية وال
 faire bouger les bornes paramétriques ne)مويم aلقطب الع

pourrait pas résoudre ni la viabilité des équilibres ni la 
pérennité de système) كون هناك س1ياس1ية وطنية وٕاراديةi بدون ٔ�ن 

رضورة ٕاصالح املنظومة  وحىت ٕاذا ما افرتضنا. �لتوظيف aٕالدارة العمومLة
يتحمل املوظفون واملتقاPدون عبء إالصالح لو�دمه، التقاPد، فال ميكن ٔ�ن 

اUو� (وPادال بني اYٔطراف  مفجهود إالصالح جيب ٔ�ن �كون مÅواز� ومشرتاك
ومؤسسات تدبري Çدمات التقاPد  مكشغå واملشغلني يف إالدارة العمومLة

  ).العمويم
 åxالل العرش س1نوات املقÇ دPىل التقاP النظر ٕاىل جحم احملالنيxف

لتقشف املهنجي يف معليات التوظيف الس1نوية والرتاجع الكxري يف مؤرشات وا
لكها مؤرشات .. .ال�ش1بIب وضعف مس1توى الت½ٔطري aلعالقة مع Pدد الساكن

تؤكد اخÅصارية واÇزتالية وومهية املهنجية املقLاس1ية، اليت لن حتل ٕاشاكلية 
د س1ياسة ٕارادية التوازن املايل �لصندوق املغريب �لتقاPد، ٕاذا مل يمت اع±

  . �ل�شغيل aٕالدارة العمومLة يف قلب معلية إالصالح
و�لتدليل Pىل ذÍ، ¡شري ٕاىل ٔ�ن املعدل إالجاميل لعدد احملالني Pىل 

س1نو�، وÇالل  35000العرش س1نوات املقåx س1يصل ٕاىل  التقاPد Çالل
 åxىل مدى  18000العرش�ن س1نة املقPو ،�س1نة املقåx  30مÅقاPد س1نو

17000 �ٕان اخÅالل العوامل اUميغرافLة وaلتايل : بعبارة ٔ�خرى. مÅقاPد س1نو
 ¡شطاء مقابل مÅقاPد وا�د 3ٕاىل  موظف ¡ش1يط a12النتقال من (املالية 

ويف ٔ�فق العرش س1نوات ) Ç)1980 – 2012الل الثالثني س1نة املاضية 
يل يعود س«xه اYٔص) املقåx ٕاىل موظف ¡ش1يط وا�د مقابل مÅقاPد وا�د

�لتقشف الشديد واملهنجي لس1ياس1ية ال�شغيل aٕالدارة العمومLة املعمتدة من 
طرف اUو� يف املر�å اYٔوىل �س«ب تطبيق �ر�مج التقومي الهيلكي وتفعيل 
�ٓلية التدبري املفوض، اليت حولت P�ٔدادا úبرية من املوظفني امجلاعتيني من 

اخلاصة، ويف املر�å الثانية  داZرة موظفني معومLني ٕاىل مس1ت�دمني aملقاوالت
ة اقÅصادي�س«ب تطبيق �ر�مج اقÅصاد ا'منو القامئ Pىل املؤرشات املاúرو 
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حLث مت نقل ٔ�جحام úبرية من املوظفني  ،وتفعيل خوصصة املؤسسات العمومLة
واملس1ت�دمني aملؤسسات العمومLة ٕاىل مقاوالت Çاصة، ويف املر�å احلالية 

هنجية س1ياس1ية لتفكLك املرفق العمويم عن طريق يمت التنفLذ التدرجيي مل 
وiلكيف الغري aلقLام مبهام معومLة والتوظيف aلعقد وفصل التكو�ن  املناو�

وخصوصا التفعيل العميل لقانون الرشاكة بني القطاع العام  ،عن التوظيف
واخلاص وا°ي سIمت مبوجxه نقل ما تبقى من ýام املرفق العام ٕاىل القطاع 

عن طريق التعاقدات املمو� من املال العام واملرتفقني، وهذا يعين ٔ�ن اخلاص 
²خÅالالت القامئة بني مساهامت ال�شطاء وÇدمات معاش املتقاPد�ن تعود 

  . يف ٔ�صلها ٕاىل طبيعة الس1ياسات احلكومLة
�لموظف ٔ�ن  وهذا يعين Pىل املدى القريب واملتوسط والبعيد ٔ�نه ال ميكن

ة ²خÅالالت املالية �لصندوق من Çالل اع±د يتحمل مسؤولية معاجل
بوضع مس½ٔ�  املقاربة املقLاس1ية، فاUو� مكشغå تتحمل املسؤولية املبارشة

 وفق �ر�مج aلقطب العمويم، ال�شغيل العمويم يف قلب ٕاصالح التقاPد
  : اسرتاتيجي يقوم Pىل

موظف  40 ٕاىل 27الرفع من ¡س1بة الت½ٔطري aٕدارات اUو� ونقلها من  - 1
  ¡سمة؛ 1000للك 
اYٔقل من  Pىل 40%ٕاىل  È 13ش1بIب إالدارة العمومLة aالنتقال من - 2

  ؛س1نة 30
iركزي معليات التوظيف Pىل القطاPات والس1ياسات العمومLة ذات  - 3

  اYٔولوية القصوى اكلتعلمي والصÓة والقضاء واخلدمات املرفقLة؛
   العام �لوظيفة العمومLة؛فÅح ورش املراجعة اجلذرية �لنظام اYٔسايس - 4
مصاحxة معليات التوظيف aٕدارات اUو� برب�مج وطين �لتكو�ن  - 5

  املس1متر إالدماU ومالمئ �لÓاجLات اجلديدة؛
ت½ٔمني التواز�ت املالية �لصندوق والتضامن التوزيعي بني اYٔجLال  - 6

�لمؤرش وÇلق القطب العمويم �لتقاPد Pرب ٕاPادة التوازن  وحقوق املتقاPد�ن
  .اUميغرايف بني ال�شطاء واملتقاPد�ن

ويف اÇYٔري، فٕان موقفtا هو ²¡سÓاب من مtاقشة مشاريع هذه القوانني 
  .من ا�لجنة ومن اجللسة العامة احÅ*اZا

  .�راكتهو  رمحة هللا تعاىلو  و السالم Pليمك

III.  ة  73.15مرشوع قانون رمقPمتمي بعض �ٔحاكم مجموiيقيض بتغيري و
 :ن اجلنايئالقانو

  :مداåÇ فريق العدا� والتمنية.1
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  ،الس1يد الرئIس
  الس1يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
Úرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف هذه اجللسة aمس فريق العدا� والتمنية 

غيري وiمتمي بعض ٔ�حاكم مجموPة يقيض بت  73.15ملناقشة مرشوع قانون رمق 
القانون اجلنايئ، هذا املرشوع ا°ي يتوUa yرZة اYٔوىل توس1يع جمال 

  .احلر�ت العامة وحامية حقوق اYٔفراد واJمتع، وصيانة ثوابت هذه اYٔمة
ٕاننا يف فريق العدا� والتمنية ننوه هبذا املرشوع قانون وما حيمل يف طياته 

 ٔYa ضيات هتدفÅحاكم املتعلقة من مق
ساس ٕاىل التزنيل اUس1توري لٔ
aحلقوق واحلر�ت وبثوابت اYٔمة وٕاصالح إالطار القانوين احلايل املتعلق 
aجلرامئ املرiكxة عن طريق لك وس1يå حتقق رشط العلنية، وذÍ بتدقLق 
مجموPة من املصطلÓاتـ، اليت مل iكن واحضة مبا فLه الكفاية، وٕاماكنية احلمك 

�aٕدى العقوبتني السالبة �لحرية ٔ�و املالية âشلك من ٔ�شاكل تقليص القضايئ 
العقوaت يف املرشوع، وذÍ يف ٕاطار وفاء بالد� aلزتاماهتا اUولية يف جمال 

  .مtاهضة التحريض Pىل ا'متيزي العنرصي
كام ¡ش1يد يف فريق العدا� والتمنية ب�tوع املرجعيات اليت ارiكز Pلهيا هذا 

 تتوy تطو�ر إالطار القانوين ملامرسة ýنة الصÓافة، حLث إالصالح، واليت
ارiكز Pىل التوجهيات امللكLة السامLة واUس1تور وخطة العمل الوطنية يف 

 إالنصافواUميقراطية، aٕالضافة ٕاىل توصيات هيئة  إال¡سانجمال حقوق 
ت واملصاحلة، وكذا ما مزي ٕاPداد هذا القانون من اع±د مقاربة Èشارúية مه

اكفة القطاPات الوزارية املعنية واملهنيني واملتدÇلني يف قطاع الصÓافة وال�رش 
  .ببالد�

 :مداåÇ الفريق احلريك.2
  .الرمحن الرحمي �سم هللا

  الس1يد الرئIس احملرتم،
  الس1يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  ،حرضات الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون
مة aمس الفريق احلريك �لمسامهة يف مtاقشة Úرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللك
القايض بتغيري وiمتمي بعض ٔ�حاكم مجموPة  73.15مرشوع قانون تنظميي رمق 

القانون اجلنايئ، وا°ي تقدمت به احلكومة يف ٕاطار اجلهود املبذو� ملالمئة 
وكذا العديد من  2011ال�رشيعات الوطنية مع ٔ�حاكم دس1تور اململكة لس1نة 

  .اUولية ذات الصå حبقوق إال¡سان وماكحفة اجلرمية املصادق Pلهيا االتفاقLات
ولقد عرف مرشوع هذا القانون نقاشا قانونيا وحقوقLا هاما عكس، من 
Øة، ٔ�مهية هذا إالصالح لصلته مب*ال حساس يتعلق حبقوق وحر�ت 

، ٔ�مهية كذا مباكحفة اجلرامئ وصيانة ثوابت اYٔمة، ومن Øة 6نيةو  اYٔفراد واJمتع
  .وغىن مس1ت*داته ومقÅضياته

 ٔY لعمل اجلاد والروح البناءة اليت هذا، وٕاذ ٔ�غتمن هذه الفرصةa نوه
هذا  اش1تغلت هبا جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال¡سان طيå فرتة مtاقشة

و�اكفة ٔ�عضاهئا، كام ¡ش1يد aلتفاPل إالجيايب �لحكومة يف خشص  املرشوع
  .السادة املس�شار�نو  الس1يدات �اتالس1يد الوز�ر مع ٔ�راء ومقرت 

  الس1يد الرئIس،
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لقد ٔ�ثب�ت املامرسة القضائية اليومLة ٔ�ن بعض ٔ�حاكم مجموPة القانون 
وما تاله من تعديالت ٔ�صبحت مÅ*اوزة، نظرا  1962اجلنايئ الصادر يف 

لوجود Pدة ثغرات وٕاشاكليات مرتبطة ٔ�ساسا مبÓدودية النصوص القانونية، 
ا°ي شهده جمال حقوق إال¡سان وحامية احلر�ت ببالد� من Øة، وaلتطور 

وكذا التطور ا°ي يعرفه املشهد إالPاليم املغريب، من Øة 6نية، مما يفرض 
تدÇل املرشع ملعاجلة هذه إالشاكلية وسد هذا الفراغ، مع احلرص Pىل 
مالءمÅه مع التوZه العاملي يف جمال صيانة احلقوق وضامن احملامكة العاد�، 

  .ا¡س*اما مع مقÅضيات املواثيق واالتفاقLات اUولية
ويف هذا إالطار، مت ٕاPداد مرشوع هذا القانون ا°ي هيدف ٕاىل تعز�ز 
وٕاصالح إالطار القانوين لبعض اجلرامئ املتعلقة aٕالساءة لثوابت اململكة 
. املنصوص Pلهيا يف اUس1تور وجترمي التحريض Pىل ارiاكب اجلنا�ت واجلنح

مرشوع هذا القانون Pىل تدقLق بعض املصطلÓات الواردة يف النص  كام معل
اجلنايئ واملرتبطة هبذا اJال وPىل اÇYٔذ بعني ²عتبار املس1ت*دات املرتبطة 
هبذا اYٔمر Pىل املس1توى اUويل، مع تقليص العقوaت aملقارنة مع املنظومة 

قوبتني السالبة �لحرية ٔ�و القانونية احلالية وiرك احلرية �لقضاة �لحمك �aٕدى الع
املالية يف ٕاطار سلطهتم التقد�رية، ويف نفس الوقت مت الوفاء aاللزتامات 

   .اUولية لبالد� واملتعلقة جبرامئ ا'متيزي العنرصي
  الس1يد الرئIس،

ٕاننا يف الفريق احلريك نعترب حمطة عرض هذا املرشوع Pىل جملس1نا املوقر 
ة ممتزية، aلنظر ٕاىل úونه Zاء يف س1ياق �لمناقشة حلظة دس1تورية وÈرشيعي

تفاPيل ٕا¼ر النقاش العميق ا°ي شهدته الفضاءات احلقوقLة والفعاليات 
ة ذات ٔ�مهية aلغة، نذúر مهنا Pىل اخلصوص اج±عية ملعاجلة قضا� ج±عي²

ما ٔ�ثري حول مxدٔ� احلرية واملسؤولية يف املامرسة الصÓافLة، ومxدٔ� مشولية 
  .اواة املواطنات واملواطنني ٔ�مامهالقانون ومس

كام نود الت½úٔيد Pىل اPزتاز� هبذه املبادرة ال�رشيعية اليت ترتمج التوØات 
امللكLة السامLة ؤ�حاكم اUس1تور وPدة توصيات وطنية ودولية هتدف ٕاىل 
 Íاء كذZحتقق رشط العالنية، و åرب لك وس1يP ةxكiتنظمي اجلرامئ املر

Óات القانونية خصوصا يف ظل الت½ٔويل الضيق لبعض لتدقLق Pدد من املصطل
  . مقÅضيات القانون اجلنايئ

وPليه فٕاننا يف الفريق احلريك نت*اوب مع مضامني هذا املرشوع الهام، 
  .ونعلن عن تصوي�tا Pليه aٕالجياب

  .و�راكته والسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل

3.åÇس الفريق ²محم س�شار الس1يدامل  مداIلمي، رئP شرتايكد: 
  ،الس1يد الرئIس
  ،السادة الوزراء

  السادة املس�شارون،و  الس1يدات
Úرشفين ٔ�ن ٔ�تدÇل aمس الفريق ²شرتايك مب*لس املس�شار�ن يف مtاقشة 

iمتمي بعض ٔ�حاكم مجموPة القانون و  يقيض بتغيري 73.15مرشوع قانون رمق 

 .اجلنايئ
انون هتدف ٕاىل االتصال، فٕان بنود هذا الق و حسب مزامع الس1يد وز�ر

ضامن املزيد من توس1يع جمال احلر�ت العامة وحامية حقوق اYٔفراد واJمتع 
كام ٔ�ن هذا إالصالح هيدف ٕاىل ٕاصالح إالطار القانوين . وصيانة ثوابت اYٔمة

احلايل املتعلق aجلرامئ املرiكxة عن طريق لك وس1يå حتقق العلنية، تدقLق 
نايئ وتقليص العقوaت السالبة �لحرية بعض املصطلÓات الواردة يف النص اجل 

والوفاء aاللزتامات اUولية �لمغرب وملء الفراغ القانوين يف جمال التحريض 
Pىل ارiاكب اجلرامئ، Pالوة Pىل فسح اJال �لحمك �aٕدى العقوبتني دون 

Íهنام مىت ٔ�مكن ذIامجلع ب.  
احلكومة، ويف قراءة مÅ½ٔنية ملضامني هذه التعديالت اليت Zاءت هبا 

¡س1تغرب ٔ�شد ما �كون ²س1تغراب �لطريقة املس1تع*å والرسيعة اليت 
طبعت ٕاصالح هذه النصوص، يف الوقت ا°ي اكن مtتظرا ٔ�ن يمت عرض 
مرشوع مجموPة القانون اجلنايئ �رمÅه، بعد ٕاصال�ه، Pىل الربملان وفق رؤية 

كذا و  ريةفلسفLة Èرشيعية iريم ٕاىل التفاPل مع مس1ت*دات الوثيقة اUس1تو 
  . ²لزتامات اUولية اليت صادق Pلهيا املغرب

لقد Zاء هذا النص املعروض Pىل ٔ�نظار� �لمصادقة Pىل العديد من 
، اليت حتمتل الت½ٔويل الواسع ملقÅضيات القانون اجلنايئو  املفاهمي الغري اUقLقة

نح اكملس aلثوابت وٕاهانة الرموز الوطنية و�دود التحريض Pىل اجلنا�ت واجل 
 267- 5كام ٔ�ن مصطلح إالساءة املس1تعمل يف الفصل . وPىل ا'متيزي العنرصي

حيمل ٔ�وZه تفسريية مÅعددة، مما يقÅيض اس1تعامل ٔ�لفاظ دقLقة تقلص من 
  .هامش السلطة التقد�رية �لقضاة

  ،الس1يد الرئIس
 ا°ي úرس مجموPة من احلقوق 2011يف ٕاطار تفعيل مقÅضات دس1تور 

ٔ�و يف ٕاطار ا�رتام الزتامات  ،حرية الرٔ�يو  ة التعبريالواجxات ٔ�مهها حريو 
الس1ياس1ية، نفاZ½ٔ اليوم بعملية هتريب و  املغرب اUولية يف جمال احلقوق املدنية

aلتايل الزالت احلكومة ممتسكة و العقوaت احل«س1ية ٕاىل القانون اجلنايئ،
بذÍ ، و دصار لنا قانون �لصÓافة يمت Èسويقه Pىل انه جL، و بثقافة ٔ�مtية ضيقة

Íٕالماكن معرضة دa متت رشعنة جلوء القايض ٕاىل القانون اجلنايئ ومل يعد.  
ٔ�ننا و  ٕان مقÅضيات هدا املرشوع ®ري دقLقة كام قلنا يف السابق، Çاصة

 جيب ٔ�ن iكون سلطة القايض مدققة ٔ�كرث، Çاصةو  نؤسس ملر�Z åديدة،
Åابعة الصحفي ٔ�ن النص Úسمح aزدواجLة التكLيف، حبيث صار aٕالماكن م و 

كام يفسح اJال �لتعسف  ،نص قانون اجلنايئو  نص قانون الصÓافة :بنصني
Çاصة ٔ�مام مشلك غياب اس1تقاللية السلطة  ،يف الت½ٔويل ملفردات القانون

ٕاذا ٔ�ضفtا ٕاىل ذÍ حضور و  Pدم ختصصها يف اJال الصحفي،و  القضائية
ٔ�كرث و  ٔ�كرث تعقLدا فاYٔمر س1يصبح ،اجلانب الس1يايس يف م:ل هذه احملاكامت

  .التدقLقو  �اZة ٕاىل املراجعة
ٕاننا نعترب ٔ�ن هذا املرشوع قانون iراجعي، حفىت خمرZات ا�لجنة العلمية 
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اليت اش1تغلت Pىل هذا امللف اس�xعدت تطبيق القانون اجلنايئ Pىل 
ٔ�صدرت توصية يف ذÍ، بل ٔ�كرث من ذÍ متت مضاعفة و  بل ،الصحفLني

لك iراجعا عن مxدٔ� قانون حصافة دون عقوaت هو ما شو  بعض العقوaت،
وهذا س1يؤدي ح± ٕاىل اس1تعامل . سالبة �لحرية ا°ي وقع Pليه االتفاق السابق

ٔ�ي اس1تعامل اجلنايئ يف Çدمة  ،العكسو  الس1يايس يف Çدمة اجلنايئ
هو ما يؤدي ٕاىل متاس هذا املرشوع قانون مع ظهري احلر�ت و  الس1يايس،

ويف ظل التقدم ا°ي يعرفه املغرب يف  -يف نظر�  - العامة، ٕاذ اكن جيب 
ٔ�ن ن«Åعد عن ال�شدد يف  2011اUميقراطية مبجيء دس1تور و  جمال احلر�ت

 ،العقوaت احل«س1ية، Çاصة ٔ�ن هناك عقوaت ٔ�كرث ردPا من سلب احلرية
Pلام ٔ�ن هذه اÇYٔرية ٔ�دت ٕاىل سلبيات كثرية مهنا ²كتظاظ يف املؤسسات 

  .قت ا°ي اكن جيب ²جهتاد �لبحث عن العقوaت البديåيف الو  ،السجنية

4. åÇفريق ²حتاد املغريب �لشغلمدا:  
 الس1يد الرئIس، 

 الوزراء، الس1يدات والسادة
  الس1يدات والسادة املس�شار�ن،

مبناس1بة مtاقشة  Úسعدين ٔ�ن ٔ�تدÇل aمس فريق ²حتاد املغريب �لشغل
  .يض بتغيري وiمتمي بعض ٔ�حاكم مجموPة القانون اجلنايئيق 73.15 قانون رمق

ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�نه ال ٔ��د ميكtه ٔ�ن يزتايد يف اUفاع عن  ويف البداية، امسحوا
ثوابت اYٔمة يف ظل تالمح اYٔمة املغربية جبميع ٔ�طيافها Pىل مقدسات البالد، 

تÓدة مسؤو� لٔ
مني العام لٔ
مم امل  وهو ما لوحظ Zليا عقب الترصحيات الال
  .خبصوص و�دتنا الرتابية

 الس1يد الرئIس،
ٕاننا يف ²حتاد املغريب �لشغل نعترب ٔ�ن القانون اجلنايئ هو قانون ضيق يف 
تفسريه، وي�tاىف مع ٕاعامل القLاس، كام ٔ�نه ال ميكن ب½ٔي �ال من اYٔحوال 

Çاصة يف الوقت ا°ي نصت  ،توجLه السلطة القضائية ٔ�و التدÇل يف ٔ�حاكýا
Pىل اس1تقاللية السلطة القضائية،  2011ثيقة اUس1تورية لفاحت يوليوز فهيا الو 

ومتت املصادقة Pىل ذÍ يف القانون التنظميي املتعلق aلنظام اYٔسايس 
�لقضاة، وaلتايل اكن من املفروض Pىل احلكومة ٔ�ن تقوم مبناقشة هذا القانون 

  .يف ٕاطار مtاقشة قانون الصÓافة
  الس1يد الرئIس،
خماطر ازدواجLة العقوaت بني مدونة الصÓافة وال�رش  ورمغ تنايم

والقانون اجلنايئ، ٕاال ٔ�ن الفصل الرابع من القانون اجلنايئ ينص بوضوح ٔ�ن 
هذا القانون ال يطبق ٕاال يف �ال Pدم ورود نص رصحي يف القانون اخلاص؛ 

بتغيري وiمتمي بعض ٔ�حاكم مجموPة  يقيض 73.15 رقذÍ ٔ�ن مرشوع قانون 
ن اجلنايئ مبنÓه �لقايض السلطة التقد�رية يف ²خÅيار بني العقوبة املالية القانو

والعقوبة احل«س1ية ٔ�و السالبة �لحرية، هو ٔ�مر ا°ي مل �كن واردا يف القانون 
  .السابق

Pالوة ٔ�ن مرشوع القانون حسم ظاهر� يف ا'متيزي بني قانون الصÓافة 
خلروقات اجلس1مية �لحقوق والقمي والقانون اجلنايئ فß �رجع ٕاىل ا'متيزي وا

إال¡سانية، من قxيل الكراهية والعنرصية والتحريض Pىل القÅل والعنف ومتجيد 
إالرهاب، مع احلرص الشديد Pىل iكرÚس الطابع اخلاص ملامرسة حرية التعبري 
وإالPالم، رمغ ختوفاتنا املرشوPة من اح±ل ازدواجLة التكLيف يف بعض 

ت½ٔويالت قد توسع من داZرة iكLيف اYٔفعال امل�سوبة احلاالت، Yٔنه Úسمح ب 
  .�لصÓافLات ٔ�و الصÓافLني، Pىل عكس ما يفرتضه القانون اجلنايئ

  الس1يد الرئIس،
يعترب قطاع إالPالم والصÓافة من املياد�ن الشاZكة واملس1تعصية Pىل 

 وحLث ٕان اس1مترار املتابعات ؤ�زمة التنافر بني الصÓافة. ²نتقال اUميقراطي
والسلطة القضائية قد Úشلك خطوة ٕاىل الوراء وiراجعا عن مxدٔ� قانون حصافة 
بدون عقوaت سالبة �لحرية، وا°ي شلك عنوا� aرزا لنضاالت الصف 
اUميقراطي ؤ�رسة إالPالم، هبدف iكرÚس وتث«Lت مxدٔ� Pدم جواز ا�لجوء ٕاىل 

  .القانون اجلنايئ يف قضا� مÅابعة الصÓافLني
Í° ، نصوت ضد مرشوع هذا القانونفٕاننا.  

  :مداåÇ مجموPة الكونفدرالية اUميقراطية �لشغل.5
  الس1يد الرئIس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،و  الس1يدات
  السادة املس�شارون احملرتمون،و  الس1يدات

Úرشفين ٔ�ن �Çٓذ اللكمة aمس مجموPة الكونفدرالية اUميقراطية �لشغل 
يقيض بتغيري وiمتمي بعض ٔ�حاكم  73.15نون رمق مبناس1بة عرض مرشوع القا

  .مجموPة القانون اجلنايئ aجللسة العامة ال�رشيعية
 åاصة ؤ�ننا نؤسس ملر�Ç ،قةLضيات هذا املرشوع ®ري دقÅٕان مق

ؤ�ن النص Úسمح  Zديدة، وجيب ٔ�ن iكون سلطة القايض مدققة ٔ�كرث
بنصني نص  aزدواجLة التكLيف، حبيث صار aٕالماكن مÅابعة الصحفي

حصايف ونص جtايئ، كام يفسح اJال �لتعسف يف الت½ٔويل ملفردات 
القانون، Çاصة ٔ�مام مشلك غياب اس1تقاللية السلطة القضائية 

  .وختصصها يف اJال الصحفي
ويف نفس الس1ياق، فٕان مرشوع هذا القانون قد úرس بعضا من 

لسالبة �لحرية ²جهتاد القضايئ ا°ي اكن يل*½ٔ ٕاليه لتطبيق العقوaت ا
بناء Pىل القانون اجلنايئ الشئ ا°ي �ضل الصحفLون ضده ملدة عقود، 
وها هو اليوم تمت رشعنته يف هذا النص، ؤ�صبحت ýنة الصÓافة م:لها 

  .م:ل لك املهن اYٔخرى ومل يعد aٕالماكن معارضة ²جهتاد القضايئ
 فها جماليعر  ؤ�كرث من ذÍ، فٕان معاجلة اYٔخطاء و²حنرافات اليت

الصÓافة ال جيوز ٔ�ن �كون aلعقوaت السالبة �لحرية، وٕامنا بتطو�ر 
  .املامرسة والتحصني ا°ايت �لمهنة والرتبية وPىل السلوك القومي

ونظرا Yٔمهية هذا املرشوع فٕاننا يف مجموPة الكونفدرالية اUميقراطية 
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  : ييل �لشغل نؤكد Pىل ما

 3وا�رتام مقÅضيات الفصل تدقLق وسائل الفعل املادي �لجرمية  -
 من اUس1تور؛

 تدقLق املصطلÓات املتعلقة aٕالساءة aلثوابت؛ -

رضورة ٕارساء مxدٔ� احلمك �aٕدى العقوبتني، حLث ميكن �لقايض  -
 احلمك aلعقوبة احل«س1ية ٔ�و الغرامة وفق سلطته التقد�رية؛

سß1 املرجعيات الوطنية واUولية، والرضورة ²س�tاد Pىل  -
اUس1تورية ذات الصå، يف iاكمل ¡سقي مع إالصالح املقÅضيات 

 اجلاري ملدونة الصÓافة وال�رش؛

 ٕاجياد موازنة حقLقLة بني تطور احلقوق والواجxات يف ظل قواPد  -

 القانون اجلنايئ �لصÓافة؛

ال�ساؤل حول Pدم التطرق ٕاىل بعض املقÅضيات اليت ال تقل  -
اطي ا°ي ٔ�عطاه ٔ�مهية م:ل التنصيص Pىل املس aالخÅيار اUميقر 

 اUس1تور ماكنة ýمة؛

دون  267.5ال�ساؤل عن جترمي فعل التحريض مبقÅىض الفصل  -
 ٔ�ن يمت جترمي الفعل اYٔصيل نفسه؛

إالشارة ٕاىل ٔ�ن العقوبة مؤرش دال Pىل خطورة اجلرم ٔ�و الفعل  -
اJرم، °ا جيب ٔ�ن يعمل النص Pىل نوع من التناسب بني 

  .اليةالعقوبة احل«س1ية والغرامة امل
  .وشكرا


