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  والس�بعني ثام�ةال  اجللسةحمرض 

  ).2017 رسما 15( 1438 جامدى ا�ٓخر 16أ�ربعاء ا: التارخي

، واملس�شار كمي �ن شامش رئ�س ا�لسعبد احلاملس�شار الس�ید : الرئاسة
  .الس�ید عبد إالاله احللوطي اخللیفة الثاين �لرئ�س

دیة دق�قة، ابتداء من السا�ة احلا ةثالث سا�ات ومخس عرش  :التوق�ت
  .عرش وا�ق�قة اخلامسة صبا�ا

تقر�ر جلنة تقيص احلقائق حول الصندوق املغريب م�اقشة  :�دول أ�عامل
  .�لتقا�د

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

  :املس�شار الس�ید عبد احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لس
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .�ىل �ركة هللا، نف�تح هذه اجللسة
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  ٔ�هيا احلضور الكرمي،
وبناء �ىل ٔ�حاكم  ،معال ب�ٔحاكم الفصل السابع والس�تون من ا�س�تور

بطریقة �س�یري ا�ل�ان النیابیة لتقيص  املتعلق 085.13 القانون التنظميي رمق
مي احلقائق، وطبقا ملق�ضیات النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، وبعد تقد

تقر�ر جلنة تقيص احلقائق حول الصندوق املغريب �لتقا�د امام ا�لس یوم 
، ا�لسمارس وتوزیعه �ىل اكفة الس�یدات والسادة ٔ�عضاء  13االثنني 

  .خنصص الیوم هذه اجللسة ملناقشة مضمون تقر�ر ا�لجنة
و�لتذكري، �شري ٕاىل هذه اجللسة الثانیة اليت یعقدها جملس املس�شار�ن يف 

 2017مارس  13ر هذه ا�ورة �س�ت��ائیة، املنعقدة م�ذ یوم االثنني ٕاطا
من  66بطلب من ٔ��لبیة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن، طبقا ٔ�حاكم الفصل 

  .من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن 5ا�س�تور واملادة 
ذا مسحمت ايل املناقشة وفق التوزیع الزمين �لتد�الت حسب إ ن ومنر ا�ٓ 

قرته ندوة �ٔ ثیل ال�س�يب للك فریق ومجمو�ة، وهو التوزیع ا�ي القا�دة ا�مت 
  .2017مارس  13الرؤساء يف اج�عها املنعقد صباح یوم االثنني 

 37ونبدٔ� ب�ٔول م�د�ل من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة يف �دود 
  .�نیة، فلیتفضل ٔ��د السادة املس�شار�ن احملرتمني 30دق�قة و

 .ملس�شارة احملرتمةتفضيل الس�یدة ا

  :�دجية الزويم الس�یدةاملس�شارة 
  .والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني ،�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 

ر ا�ي قدم�ه جلنة تقيص احلقائق يف موضوع ملناقشة مضامني التقر�
الصندوق املغريب �لتقا�د، و�لضبط املعاشات املدنیة، ويه ا�لجنة اليت 

من ا�س�تور  67ختول لنا ممارسة دور� الرقايب، طبقا ملق�ضیات الفصل 
  . املتعلق ب�س�یري جلن تقيص احلقائق 085.13والقانون التنظميي رمق 

التوجهيات املولویة السام�ة لصاحب  ،لهذا العملویبقى النرباس الوهاج 
اجلال� امل� محمد السادس، نرصه هللا ؤ�یده هللا، ا�ي ما ف� یدعو� ٕاىل 
اع�د ٔ�سالیب �جعة واحلرس �ىل تنف�ذها من ٔ��ل حاكمة رش�یدة يف 

  .تدبري خمتلف املؤسسات إالداریة والعموم�ة لرتىق ٕاىل تطلعات املواطنني
لفرصة دون ٔ�ن �شكر رئ�س ا�لس ا�ي مل یدخر ٔ�ي ولن تفوت ا

�د �مع ا�لجنة معنو� ولو��س��ك�ا، ولن نقفز �ىل ا�لحظة وراهن�هتا ٔ�ن 
هذا ٔ�ول تقر�ر لعمل جلنة تقيص احلقائق مب�لس املس�شار�ن يف هذه 

  . الوالیة، وطبیعة املوضوع تعين دون شك لك مكو�ت جملس�نا املوقر
جنة وا�ي انصب �ىل اف��اص �دد �بري من أ�وراق كام ننوه بعمل ا�ل 

والتقار�ر واحملارض واملذ�رات ذات املوضوع، �الوة �ىل �الف زمين یناهز 
سا�ة، توزعت بني �س��ع واج��ات ا�لجنة، ح�ث �س�ل �رتیاح  80

معیق ٔ�ن نقاشات ا�لجنة اكنت هادفة، طبعها التوافق يف ٔ��لب أ�ح�ان، 
�دام يف بعض أ�وقات، ولهذه السمة ما یربرها يف ووصلت ٕاىل �ح 

نظر�، ٕاذ اكن اللك حيرس �ىل ا�قة واملوضوعیة والبحث عن املعلومة �ري 
القاب� �ل�شو�ش واليت ال �شوهبا مغوض، وذ� لتقدميها �لس�نا املوقر ومن 

  .�ال� الرٔ�ي العام جبودة �الیة
من أ�شاكل املزایدات  ب�ٔي شلك -يف نظر�  -وهذا موضوع ال حيمتل 

الس�یاسویة بقدر ما �س�تدعي الرزانة واس�تحضار أ�س�یقة العامة للك 
  .إالجراءات اليت قامت هبا ا�و� يف مسار هذا الصندوق

ولكن ق�ل التطرق ملضامني التقر�ر ا�ي توصلت به فرق ا�لس 
  :�ٔ�مس، البد ٔ�ن ٔ��ساءل �مس الفریق �س�تقاليل

ائیة �لرقابة ٔ�م يه دورة اس�ت��ائیة �ل�رشیع؟ وملاذا هل هذه دورة اس�ت��
�ابت احلكومة عن ندوة الرؤساء، الس�� ؤ�ن أ�مر یتعلق مبوضوع هام 

  �دا، ٔ��ر نقاشات كثرية والزالت مطرو�ة؟ 
ا�ورة �س�ت��ائیة دس�تور� تت�دث عن الربملان مب�لس�یه، ٕاذن ٔ��ن 

اليت من املفروض ٔ�ن نثري فهيا مه النواب؟ ٔ��ن يه احلكومة يف هذه اجللسة 
مسؤولیهتا الس�یاس�یة؟ �لام ٔ�ن احلكومة احلالیة ما يه ٕاال حكومة ترصیف 
أ�عامل، و�لتايل فهذه ا�ورة تنفلت عن املنطق ا�ي ٔ��دثت من ٔ��� 

لرقابة، مع العمل ٔ�ننا نع�ش احنصارا س�یاس�یا �ري �جلان التقيص �ٓلیات 
  .مس�بوق سكت عنه الفقه ا�س�توري

و�س�ل كذ� ٔ�ن التقر�ر ا�ي توصلنا به �ري م�ضمن ملا یف�د ٔ�ن 
  . ا�لجنة قد صادقت �لیه، وهذا عیب شلكي ولكن وج�ت ٕا�رته

لك هذا لن یعف�نا من إالسهام يف النقاش، ٕاذ ٔ�ن احلدیث عن جلنة 
تقيص احلقائق هذه یذ�ر� مجیعا �لنقاشات املاراطونیة والطوی�، اليت 
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ق�ل ٔ�ن یصل ٕاىل جلنة املالیة مب�لس املس�شار�ن، وبعد  رافقت هذا امللف
ذ� �اولت النقا�ت ا�ٔكرث متثیلیة ٔ�ن �سامه يف إالصالح من �الل 
توا�دها يف ا�لجنة الوطنیة وا�لجنة التق�یة، وبق�ت ممتسكة دا�ل احلوار 
�ج�عي عن البحث عن �ٓلیات إالصالح الناجعة، واليت مل �كن �متس 

ولكن مل تتوفق احلكومة وال النقا�ت يف ٕاخراج ٕاصالح من  وا�دا، اطرف
رمح احلوار �ج�عي، كام حيدث يف الك�ري من ا�متعات ا�ميقراطیة ٔ�و يف 

ٕاصال�ا "ا�ميقراطیات الصا�دة، س�� بعدما �اءت احلكومة مبا ٔ�مسته 
يف انتظار خمارج ٔ�خرى �لوصول ٕاىل ٕاصالح مشويل، " مق�اس�یا اس�تع�الیا

كن لٔ�سف دون توافق مع الفرقاء �ج�عیني، رمغ لك أ�شاكل ول
يف رٔ�ینا   -النضالیة اليت �اضهتا النقا�ت ٕاىل �د �س�تزناف، جفاء القانون 

جمحفا ل�س ٕاال، بل هو مطبوع  -دا�ل �حتاد العام �لشغالني �ملغرب
 ،"عباس الفايس"مب�سوب �ال من �رجتالیة، وهذا ما جتن��ه حكومة 

  . لٔ�سف لكها رفضت. واليت حيسب لها ٔ�هنا اهمتت �جلانب �ج�عي
ج�نا مبجمو�ة من التعدیالت، قدم�اها دا�ل جلنة املالیة، لكها رفضت 
من طرف احلكومة، ومل حتظ �لتصویت، ومل جتد مساندة تذ�ر �ٓنذاك، 
اكنت يف حملها، واكن من ش�ٔهنا ٔ�ن جتود النص القانوين ؤ�ن �رفع م�سوب 

ٕالنصاف وإالجيابیة ف�ه، هذا ما �رر تصوی��ا، بغض النظر عن التعامل ا
  . الرسیع ا�ي عرفه هذا القانون دا�ل جلنة املالیة

رفع الفریق �س�تقاليل مذ�رة یطعن يف اجلوانب  ،ويف هذا الصدد
املسطریة اليت اكن جيب ٔ�ن �راعى، ولكن لٔ�سف مل حتظ ب�ٔیة م�ابعة 

  . ٕاجيابیة
ق، و�د� ٔ�نفس�نا مضطر�ن ٕاىل �انب احلركة النقابیة ٕاىل يف هذا الس�یا

سلوك مسطرة جلنة تقيص احلقائق، مدعومني �لقوى ا�ميقراطیة، �لنا جند 
ٔ�جوبة شاف�ة ومق�عة للك أ�س�ئ� اليت طاملا ٔ�رهق�نا، كام كنا نبحث عن 

  .توضی�ات عن ٔ�خ�ار م�نا�رة هنا وهناك
ري مق�ع، ویطرح العدید من بقي �ل�س�بة ٕالینا � 71.14ٕان قانون 

واليت  -كام كنا نقول دامئا  - ال�ساؤالت، س�� ؤ�نه اخ�ار احللول الكسو� 
تذهب �شلك م�ارش ومس�تقمي جلیوب احللقة الضعیفة يف سلس� نصفها �ري 
معروف، ح�ث معلت احلكومة �ىل متر�ر القانون �رس�ة فائقة يف غیاب 

مه كذ� یتحملون قسطا من هذا توافق الفرقاء �ج�عیني، وا��ن 
التعرث، فطبق �رس�ة ضوئیة �ري مربرة، ح�ث متت الز�دة يف �س�بة 

م�اصفة بني أ��ري واملشغل، وهذا یعترب  %28ٕاىل  %20املساهامت من 
اس�ت��اءا دا�ل لك �س�ت��اءات، ٕاذ ال وجود يف العامل ٔ�ي دو� ٔ�و نظام 

بني الشغیل واملشغل، ورمغ معاشات �كون ف�ه �س�بة �شرتاك م�اصفة 
ٔ�ن املك�ب ا�ويل ٔ��ر ان��اه احلكومة ٕاىل هذه النقطة، ٕاال ٔ�هنا اعتربته 
مكس�با لها، ورضبت عرض احلائط لك املك�س�بات اليت اكنت يف �انب 

  .الطبقة الشغی�
مراجعة قسط معاش التقا�د ا�ي اخنفض من نقطتني ونصف ٕاىل 

اف ا�ي تعاملت به احلكومة مع نقطتني عن لك س�نة، وهنا �س�ل إالحج
هذا امللف، كام تعدل قسط املعاش اخلاص �لتقا�د ال�س�يب ا�ي اخنفض 

، واس�ت��ت هذه 2017نقط ٕاىل نقطة ونصف ابتداء من س�نة  2من 
س�نة من اخلدمة الفعلیة، ٕاذ بق�ت  41القا�دة املنخرطني ا��ن اس�تمكلوا 

دها مرتبط ب�ٔن �كون ، وهذه احلا� ال ميكن ٔ�ن تو�د، ٔ�ن وجو 2%
س�نة، و�لتايل هذا اس�ت��اء �ري  19املوظف اخنرط يف العمل وهو ٔ�قل من 

  .ذي موضوع
درمه يف  1500ٕاىل  1000الز�دة التدرجيیة يف املعاش ٔ�دىن تقا�د من 

، وهنا ال بد ٔ�ن نثري ٔ�ن احلكومة �ري م�سقة وال م�سجمة يف 2018ٔ�فق 
ر معاش یطابق احلد أ�دىن لٔ�جر، مث ٔ�فاكرها، ٕاذ اكن �لهيا ٔ�ن جتعل �ٓخ

يف  71.14ملاذا اخ�ارت �ق�طاع م�ارشة بعد الیوم ا�ي �رش ف�ه القانون 
مبوجب هذا . 2018اجلریدة الرمسیة؟ لكن الرفع من ٔ�دىن معاش ٔ��ل ٕاىل 

القانون مت رفع السن من سن إال�ا� �ىل التقا�د اخلاص �ملوظفني 
  .س�نة 63املعاشات املدنیة ٕاىل  وأ�عوان املنضو�ن حتت نظام

  :بعد إالطالع �ىل التقر�ر، مت تدو�ن املالحظات التالیة
ٔ�وال، مالحظة تتعلق �كرونولوج�ة الصندوق املغريب �لتقا�د، ح�ث 
یبدو ٔ�نه من الالزم الالزب ٔ�ن �س�توعهبا ؤ�ن نقف عندها، ٔ�هنا الوح�دة 

  ٔ�س�باب أ�زمة؛اليت ميكن ٔ�ن توحض ماكمن اخللل يف الصندوق وتفرس
 2مت ٕا�داث صندوق ٕاج�اري �لمعاشات املدنیة �اص �لفر�س�یني يف 

 ؛1930مارس 
 ؛1931ماي  1مت ٕا�داث نظام معاشات مدنیة �اص �ملغاربة يف 

مت كذ� توح�د أ�نظمة �خ�یاریة وإالج�اریة، ؤ�سس نظام 
� يف مس�تو� من نظام التوزیع لیعوض السابق ا�ي اكن م�نیا �ىل الرمس

 ؛1950ماي  12
 ؛1957اكن �ٓخر اج�ع �لم�لس إالداري لهذا الصندوق 

، ح�ث ٔ�ولك مسك 1995ٕاىل  1958جتمد الصندوق من س�نة 
حسا�ت الصندوق املغريب �لتقا�د ٕاىل صندوق إالیداع والتدبري، مبوجب 

 ؛1959فربا�ر  10ظهري يف 
، �اء لیؤسس لنظام وا�د �لمعاشات 1971كذ� مت ٕاصالح 

العسكریة یطبق �ىل مجیع العسكریني، و�ٓخر �لمعاشات املدنیة یطبق �ىل 
ٕاىل �ري ذ�،  ،لك املدنیني التابعني �لوظیفة العموم�ة من قضاة وم�رصفني

اكن جمحفا، ح�ث مل یت�دث ٕاطالقا عن  1971مث هذا القانون د�ل 
 مسامهة ا�و� بل ٔ�لغاها، بق�ت فقط اشرتااكت املنخرطني؛

 ٕادراج التعویضات القارة وا�امئة يف و�اء ا��سا�ت مث كذ� مت
 ؛1997س�نة %50، و1990س�نة %50: املسامهة، وذ� �ىل مر�لتني

حتدثنا عن ٕاصالح مشويل مؤسسايت، ح�ث ٔ��ذ�  1996ويف س�نة 
 مصل�ة صغرية �بعة لوزارة املالیة لتصبح مؤسسة معوم�ة، قامئة بذاهتا؛

التدرجيي من �س�بة �شرتااكت مرة مت الرفع  2006و 2004مث مابني 
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 ؛%20ٕاىل  %14ٔ�خرى �ىل ثالث مرا�ل، لت��قل من 
بدٔ�ت احلكومة تؤدي مؤخرات ا�و� جتاه الصندوق  2005ويف 

 املغريب؛
 بدٔ�ت تؤدي ا�و� ا�ٓ�ر املالیة �لمغادرة الطوعیة؛ 2007ويف 
 .1500 -  1000مت رفع احلد أ�دىن لیصل ٕاىل  2016ويف 

ونولوج�ا لو�دها حتیلنا �ىل قراءة واحضة لسريورة الصندوق هذه الكر 
املغريب ا�ي مل یعرف ٕاطالقا �س�تقرار وال الوضوح وال الشفاف�ة، ٕاذ 
یصعب تدق�ق حسا�ت �خنراطات واشرتااكت ا�و� اليت ینص �لهيا 

كذ� یصعب حىت التدق�ق يف ما بقي ٔ�و . 1971ویلغهيا قانون  58قانون 
خنراطات اليت اكنت خمتلطة يف اخلزینة العامة، فال ميكن ٔ�ن تبقى من �

ومك دفع مهنا مكعاشات �لم�الني �ىل  ،حيدد مك يه اشرتااكت املوظفني
ومك ٔ�ح�ل �ىل التقا�د ق�ل إالصالح  ،ومك اكن �دد املشرتكني ،التقا�د

  .املؤسسايت
الني ٔ�س�ئ� تبقى �رجع الصدى، �لام ٔ�ن يف هذه الفرتة اكنت �س�بة احمل

�ىل التقا�د �د ضعیفة، ٔ�ن كت� التوظیفات مل �س�ل ٕاال مع بدایة 
الس�ت��ات والس�بعینات، ح�ث �سمع مبغربة أ�طر و�ري ذ�، وبدٔ�ت 
تضعف يف ٔ�واخر ال�ن��ات لتتوقف تقریبا يف ال�سعینات، هذا ما یف�د ٔ�نه 
جيب �ىل ا�و� ٔ�ن �رجع القسط ا�ي تبقى من هذه �شرتااكت يف 

  . زی�هتاخ
معدت ا�و� ٕاىل تصف�ة ملف التقا�د بضغط من  1997ويف س�نة 

النور ٕاال يف ت�  الفرقاء �ج�عیني �رب احلوار �ج�عي، ا�ي مل �رَ 
الفرتة، فاقرتحت احلكومة جلنة ثالثیة فقط من احلكومة، يف تغی�ب الفرقاء 

ث س��اریوهات، �ج�عیني وحىت ممثيل املنخرطني، فاقرتحت ا�لجنة ثال
ولكن احلكومة اخ�ارت الس��اریو أ�قل �لكفة، يف غیاب املركز�ت النقابیة 
ا�ٔكرث متثیلیة، واليت اكنت من الواجب حضورها، ویعزي ذ� الس�ید ف�ح 
هللا ولعلو ٕاىل الندرة �ٓنذاك والهشاشة املالیة والس�یاق �لبالد، بل أ��ىك 

�لس أ��ىل �لحسا�ت ادر�س من ذ� هو ما رصح به الرئ�س أ�ول �لم
ینا�ر  23جطو يف الندوة أ��رية املنعقدة مب�لس املس�شار�ن بتارخي 

، واليت عقدت يف ٕاطار طلب الرٔ�ي املقدم � من طرف ا�لس بناء 2017
ملیارات  �5ىل رغبة جلنة تقيص احلقائق برضورة ٕار�اع ما ال یقل عن 

ر�اع هذا املبلغ ٕاىل نظام املعاشات �لمعاشات املدنیة، مبعىن ٔ�نه واثق بعدم إ 
  .املدنیة

املد�ر السابق  ،وميكن الرجوع كذ� ٕاىل ما رصح به الس�ید بندر�س
ملیار، ٕاال ٔ�ن بعد  �19ددت هذه املت�ٔخرات يف  :�لصندوق، ٕاذ قال

ملیار، لك�ه وز�ر �ق�صاد واملالیة احلايل  11,8املفاوضات مت االتفاق �ىل 
ملیار ٔ�دیت عن  11,8ٔ�كرث مما ا��س�ت، ٔ�ي  یؤكد ل�س هناك م��ٔخرات

  .�ٓخرها
  :هذا ما جيعلنا ٔ�مام اس�ت�الص لن �كون ٕاال اكلتايل

تضارب الترصحيات ٕان دل �ىل يشء ٕامنا یدل �ىل رضورة الرجوع ٕاىل  -
 ا��ساب املت�ٔخرات؛

س�نة قد فوت �ىل نظام املعاشات املدنیة  40ت�ٔ�ري ٔ�داء مساهامت ا�و�  -
دة �ح�یاطیة اليت اكن ميكن �كو�هنا يف هذه املسامهة، فرص اس��ر أ�رص

 ؛"مازار"وهذا حسب ترصحي مك�ب اخلربة 
 .�ق�ناع ٔ�مام هذا التضارب ٔ�ن ا�و� مل تؤد ٔ�بدا لك ما يف ذمهتا -

  :�نیا، نت�دث عن مردودیة احملفظة املالیة
یعترب الصندوق املغريب ٔ�وال هو �ين مس�مثر مؤسسايت بعد النظام 

ملیار درمه كقمية  84,92مجلاعي ملنح رواتب التقا�د، وذ� �رصید ا
ملیون درمه بقمية السوق املايل، و�س�ل ٔ�ن نظام  94,8حماس�باتیة، مبعىن 

املعاشات ميت� حصة �مة من ا��ن العمويم �لخزینة، یرتاوح ما بني 
، ٕاال ٔ�ن التوظیفات تبقى مردود�هتا 1016و 2009ما بني  %20و 13%
یة �دا، مقارنة مع الصندوق املهين املغريب �لتقا�د، وهذا راجع م�دن 

�لنصوص التنظميیة اخلاصة بتوظیف اح�یاطات الصندوق، واليت ال متنح 
هامشا ٔ�وسع لتوظیف فائض نظام املعاشات املدنیة يف �ري س�ندات 
اخلزینة، ٔ�هنم یقولون ب�ٔن هذه أ��رية تضمن ٔ�ر��ا قلی� ولكن ضامن 

  ).la disponibilité(یو�، توا�د الس� 
ومن مالمح سوء تدبري احملفظة املالیة ما مت �سجی� من خسا�ر، 

ٕالمناء، رمغ حتفظ وزارة لالس�� ت� املتعلقة �رشكة املنامج والبنك الوطين 
ح�ث وصلت  -حسب ترصحي ف�ح هللا ولعلو  -املالیة �ٓنذاك عن �س��ر 
 حسب تقر�ر ا�لس أ��ىل ملیون درمه 92هذه اخلسا�ر ما مجمو�ه 

�لحسا�ت، كام �س�ل �شلك واحض تدبدب مردودیة اح�یاط النظام ما 
  .1016و 2010بني 

ٔ�ما �ىل مس�توى �س��ر العقاري، فٕان س�یاسة الصندوق �ري ذات 
جنا�ة ٕاطالقا، ٕاذ رمغ الرصید العقاري املهم وا�ي ميكن حرصه ٕاجامال ف� ال 

 12حمل جتاري و 28ودع ٔ�و مر�ٓب ومس�ت 42شقة و 287یقل عن 
مك�ب، فٕان مردودیة هذا �س��ر ضعیفة رمغ ٔ�هنا موجودة بني حمور 

درمه عن  700فه�ي ال تذر ٕاال مدخوال ال یتعدى  ا�ار البیضاء والر�ط،
 2000لك عقار، يف �ني ٔ�ننا جند عقارات مماث� ال تقل مردود�هتا عن 

  .درمه
ة، كام نعمل مجیعا ٔ�ن ا�و� نظمت معلیة مشلك املغادرة الطوعی�لثا، 

املغادرة الطوعیة ملوظفي ا�و�، وذ� �لتحمك يف كت� أ�جور من �الل 
تقلیص �دد املوظفني، ح�ث ام�ثلت لضغط املؤسسات ا�ولیة، 

  .موظف 83763واس�هتدفت �ٓنذاك 
 لمعاشات املدنیة،�ومن النتاجئ السلبیة لهذه العملیة �ىل التوازن املايل 

ح�ث ت�ٔ�رت مالیة الصندوق من �الل دفع فوري �لمس�تف�د�ن، وكذ� 
توق�ف فوري لالشرتااكت، ٕاذن جضة يف الصندوق، مث كذ� ٔ�كد مك�ب 
ا�راسة ا�ي تعاقد مع وزارة حتدیث القطا�ات العامة ا�ي قدم دراسة 
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�ىل وجود حتمل ) l’impact financier(اكتواریة لتقدمي أ��ر املايل، 
ملیار درمه، حم�س�بة الفوائد  100لنظام املعاشات املدنیة، قدر ب ٕاضايف 

الناجتة عن ا�فو�ات املربجمة �ىل مدى زمين حمدد، فو�د� ٔ�ن التوقعات 
ملیون درمه  692فرقا یناهز  2015اليت بن�ت �لهيا ٔ�فرزت فقط يف س�نة 

ال يف لفائدة املعاشات املدنیة، و�لتايل ال ميكن ٔ�ن حنيص أ��ر املايل إ 
مبوت املس�تف�د�ن وذوي احلقوق، ٕاذا یبقى هذا الرمق مرحج طبعا  2063

  لالرتفاع؛
التعویضات العائلیة، ال ميكن ٕاطالقا ٔ�ن یرصف نظام املعاشات 
التعویضات العائلیة ٔ�ن هذه أ��رية من الزتامات ا�و� مع املوظفني، ويه 

ا �رى ٔ�ن ا�و� من املعاشات، � �1.5شلك �الیا رمقا �بريا یصل ٕاىل 
مدعوة ٕال�داث صندوق �اص �لتعویضات العائلیة مبعزل عن نظام 
معاشات متو� ا�و� ول�ست اشرتااكت املنخرطني، كام جيب �لهيا ٔ�ن �رجع 

  ما رصف يف هذه التعویضات لصندوق املعاشات املدنیة م�ذ ٕا�داثه؛
 من �الل التقر�ر املقدم من طرف ا�لجنة جسل: �امسا، احلاكمة

  :الفریق �س�تقاليل �م�عاض شدید ما یيل
غیاب حصی� حماس�باتیة �اصة �لك نظام من ٔ�نظمة الصندوق املغريب  -

 �لتقا�د؛ 
 غیاب �ٓلیة الرقابة وتدبري ا�اطر �لصندوق املغريب �لتقا�د؛ -
املتعلقة  2012مارس  �19دم تطبیق دوریة رئ�س احلكومة املؤر�ة يف  -

 ت اجلیدة حلاكمة امل�ش�ٓت واملؤسسات العامة؛�ملیثاق املغريب �لمامرسا
 .رضورة ٕا�داث جلنة ملكفة بت��ع التوازن املايل ٔ�نظمة التقا�د -

ولكن، البد ٔ�ن �شري ٕاىل ٔ�ن �لكفة املوارد ال�رشیة تبقى معقو�، وال 
خترج عام هو م�عارف �لیه وطنیا، كام ٔ�ن إالشا�ات اليت رافقت ٔ�جر 

ا، البد ٔ�ن �س�ل ٔ�نه مل یمت لفت نظر� اخ�الالت املد�ر العام م�الغ فهيا كثري 
ٔ�و تدل�سات ٔ�و حتویالت �ري مربرة، ما �دا بعض الهفوات إالداریة 

و�س�ل . العادیة، واليت ال یرتتب عهنا ٔ�ي ٔ��ر مايل یؤ�ر �ىل ٔ�داء الصندوق
ٔ�ن املد�ر العام، رمحه هللا، قدم �دمات �لی� �لصندوق و�كفاءة �الیة، 

  .�مك قراءة الفاحتة �ىل روح الس�ید املد�ر رمحه هللاوهنا ٔ�طلب م 
  :امجلیع وقوفا

الرّحمنِ  ۞الْحمد للَّه ربِّ الْعالَمين  ۞بِسمِ اللَّه الرّحمنِ الرّحيمِ

اهدنَا  ۞إِيّاك نَعبد وإِيّاك نَستَعين  ۞مالك يومِ الدّينِ  ۞الرّحيمِ

صراطَ الَّذين أَنْعمتَ علَيهِم غَيرِ الْمغْضُوبِ  ۞لْمستَقيم الصّراطَ ا

ينّالَ الضَّالو هِملَيٓمني ۞ع�.  
فُونصا يّمع زَّةبِّ الْعر بِّكر انحبس ۞ ينلسرلَى الْمع لَامسو ۞ 

ينالَمبِّ الْعر لَّهل دمالْحو۞   

  :دة �دجية الزويماملس�شارة الس�ی
حىت ال �كون نبخس �لناس ٔ�ش�یاءمه، �ا فالفریق �س�تقاليل س�یعمل 

  :�ىل ما یيل
وضع مقرتح قانون اس�تع�ايل لتعدیل حصص املشاركة ملالءمهتا مبا هو  -

الثلث مقابل الثلثني ٔ�و البحث عن س�بل وٕاجراءات : م�عارف �لیه دولیا
��افه مس�تع�ال، حىت ال نقول بدی� دا�ل احلوار �ج�عي ا�ي �ت اس�ت 

برضورة جتمید القانون، ٔ�ننا نعمل یق�نا ٔ�ن القانون ال یوقف وال جيمد ٕاال 
یبقى ٔ�مرا جمحفا ل�س  متم، ولكن �س�مترار يف �ق�طاعبقانون مغري ٔ�و م 

 ٕاال؛
مطالبة رئ�س احلكومة فورا ٕ�جراء �ربة تتعلق مبت�ٔخرات ا�و� لتصف�ة ما  -

�ري �بعة لوزارة املالیة، وذ� حبضور الفرقاء بذمهتا من مؤسسة 
 �ج�عیني، ٔ�ننا �س�ل همينة وزارة املالیة �ىل الصندوق املغريب �لتقا�د؛

س�نعمل �ىل املطالبة ٕ��ادة النظر يف ا��ساب ما يف ذمة ا�و� من  -
 جراء املغادرة الطوعیة؛

فت س�نعمل �ىل املطالبة برضورة ٕار�اع ا�و� �لمبالغ اليت رص  -
�لتعویضات العائلیة ٕاىل صندوق املعاشات املدنیة، ولو اق�ىض احلال ٕاىل رفع 

 دعوى قضائیة ضد ا�و�؛
س�نطالب برضورة تعدیل القرار الوزاري الصادر عن وز�ر �ق�صاد  -

 10%املالیة ا�ي حيرص �س�بة اس��ر اح�یاطات املعاشات املدنیة يف 
 فقط؛

 ؤسساتیة؛س�یؤكد �ىل رضورة دمع احلاكمة امل -
س�یطالب برضورة �سجیل املقر املركزي الاك�ن �لعر�ار يف امس املعاشات  -

 مس الصندوق؛إ املدنیة ول�س يف 
كذ� س�نطالب احلكومة �لرجوع ٕاىل خمر�ات ا�لجنة الوطنیة ٕالصالح  -

 .التقا�د
وندعو من �الل ا�لس املوقر ٕ�حلاح ٕاىل الرجوع ٕاىل احلوار 

 -يف نظر�  -إالصالح الشمويل، وا�ي یبدٔ� �ج�عي من ٔ��ل م�ارشة 
بدمج الصندوق املغريب �لتقا�د والنظام امجلاعي ملنح رواتب التقا�د يف ٔ�فق 
الوصول ٕاىل الصندوق الوح�د و�رب ٕا�داث ٔ�نظمة �اضعة �ل�سق�ف مع 

 .�شجیع ٔ�نظمة تقا�دیة �مكیلیة اخ�یاریة وٕا�ادة النظر يف القانون احلايل
كومة مطالبة ٕ��ادة النظر يف �س�تع�ال ا�ي لك هذا جيعل احل

   .تعاملت معه يف ملف التقا�د
  .وما بقي من ا�قائق �لكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

دق�قة  �37 واملعارصة يف �دود اصٔ�عطي اللكمة ا�ٓن ملمثل فریق ا�ٔ 
  .�نیة 30و

  :د عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس�ی
  .والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني ،�سم هللا الرمحن الرحمي
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  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
�رشفين �مس فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن ٔ�قدم قراءة يف النتاجئ اليت 

  .حول الصندوق املغريب �لتقا�د توصلت ٕا�هيا جلنة تقيص احلقائق
�بري �زاف  �بري، ال بد ٔ�ن ٔ�ثري �ىل ٔ�نه س�ٔبذل جمهود ،ويف هذا الباب

�ش نذا�ر بصفيت رئ�س فریق ول�س بصفيت رئ�س ا�لجنة د�ل تقيص 
مج� وتفصیال بطبیعة احلال لك ما �اء يف التقر�ر،  ىن�كنت احلقائق، ا�يل 

  .ٔ�ديل هبا �مس الفریقولكن هناك بعض أ�مور اليت البد ٔ�ن 
يف البدایة، ال بد من ٔ�نين ننوه �لروح د�ل العمل اجلدي واملسؤول 
والشعور �ملسؤولیة الك�رية �زاف من طرف اكفة أ�عضاء د�ل جلنة تقيص 

  .احلقائق
كذ� ٔ�نوه �لروح د�ل التوافق ا�يل سادت أ�جواء وخمتلف مرا�ل 

ٕایداع تقر�رها �ىل طاو� الس�ید رئ�س معل ا�لجنة، م�ذ انطالقها ٕاىل �ني 
اكنت  -�یف ما قالت الزم�� ق�يل  -جملس املس�شار�ن، فاكنت هناك 

ا�لجنة، ولكن  هناك حلظات ساخ�ة يف احلوار والنقاش بني أ�عضاء د�ل
اللك اكن یصب يف حتق�ق الهدف ا�ي من ٔ��� �شلكت هذه ا�لجنة، 

  .وس�ٔعود �لتذكري �لهدف
طر ا�يل رافقوا ا�لجنة م�ذ البدایة، ؤ�نوه �لزتا�م �لقانون كام ٔ�ش�ید ��ٔ 

املنظم �ل�ان النیابیة لتقيص احلقائق، �اصة ما یتعلق �رسیة املداوالت، 
  .فهاذي اكن البد من إالشادة �ٔ�طر ا�يل رافقوا ا�لجنة

بغیت �س�لها الیوم، حول غیاب احلكومة حول هاذ امالحظة ٔ�خرى 
�ابت والیوم �ابت، ٔ�عتقد ل�س هناك �ى احلكومة ٔ�ي املوضوع، االثنني 

مربر قد یق�عنا ٔ�و یق�ع الرٔ�ي العام تغیب �ىل هذه ا�لحظة، ٔ�� ٔ�عتربها 
  .�رخيیة

ٔ�وال، هاذي ٔ�ول جلنة تقيص احلقائق يف ظل هاذ الوالیة ال�رشیعیة ويف 
واملك�س�بات ا�يل �ات فهاذ القانون  085.13ظل هاذ القانون اجلدید 

�ز وتدعمي الرقابة الربملانیة �ىل العمل احلكويم، وس�شلك، من املؤكد، لتعز 
وا�د الرتامك ٕاجيايب يف تطو�ر املامرسة الربملانیة، ويف تقویة ا�ور د�ل 
الربملانیني يف الرقابة املنصوص �لهيا يف ا�س�تور، الرقابة �ىل العمل 

تت هاذ ا�لحظة، احلكويم، هذه حلظة فعال �رخيیة، و�لتايل احلكومة فو 
  .ؤ�عتقد �ىل ٔ�نه هذا هروب من املسؤولیة

أ�مر الثاين، هو ٔ�ن احلكومة ا�يل كترصف أ�عامل الیوم مسؤو� 
وعندها مسؤولیة م�ارشة �ىل الصندوق املغريب �لتقا�د، وٕاال �یف نفرس 
�ىل ٔ�ن هذه احلكومة يه نفسها من �رٔ�ست ا�لس إالداري �لصندوق 

؟ یعين ويه ترصف أ�عامل و�رٔ�ست 2017ینا�ر  27م املغريب �لتقا�د یو 
الصندوق املغريب �لتقا�د فهاذ التارخي وفهاذ الفرتة ا�يل اكن فهيا ترصیف 
أ�عامل، و�لتايل اكن من املفرتض جتي وتص�ت، وملا ال �شوف يش صیغة 

  .�لحوار حول املوضوع حتت هذه الق�ة احملرتمة
ئ�س ا�لس إالداري، ما حرضش رئ�س احلكومة ا�يل هو ر امفا 

حرضش وز�ر املالیة ا�يل هو عندو الوصایة املالیة وإالداریة �ىل ا
بغیت احرضش الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، و االصندوق، وما 

�سول الس�ید الرئ�س هاذ الوز�ر احملرتم امللكف �لعالقات مع الربملان واش 
؟ وال ما �لكف حىت �يش ٔ�شهر �5لكف �يش �ا�ة و�يش ٔ�عامل يف هاذ 

  �ا�ة؟ یعين واش رصف يش ٔ�عامل مع الربملان؟ 
رصف �ا�ة ارصفش أ�عامل ولكن أ�عتقد یعين غیاب مطلق، ما 

شویة د�ل املروءة ما یرصفهاش و�رجعها، فالبد من ٕا�رة هاذ أ�خرى، اكن 
املوضوع ٔ�نين ٔ�عترب ٔ�ن هباذ السلوك د�ل احلكومة �هترب من مسؤولیهتا، 

  .حتدث عن حكومة ترصیف أ�عامل من طبیعة احلالو�ٔ 
الصندوق  هو تقر�ر جلنة تقيص احلقائق حول ا�ٓن لنعد ٕاىل موضوعنا

  املغريب �لتقا�د، ٔ�ش�نو اكن الهدف من �شك�ل هذه ا�لجنة؟ 
ٔ�نه �شلكت هذه  ،ويف تقد�ر� يف فریق أ�صا� واملعارصة ،يف تقد�ري

ا احلكومة ٕالجناز إالصالح املق�ايس، ا�لجنة �لتحق�ق يف احل�ة ا�يل قدمهت
ٔ�ش�نو يه احل�ة؟ احل�ة ا�يل قدمت احلكومة ؤ�كدهتا �الل �لسات 
�س��ع مع الوزراء، مع املسؤولني الس�یاس�یني �ىل ٔ�ن هذا الصندوق 

، و�لتايل يف نظر احسب ا�راسات ا�يل دارو �2021دد �ٕالفالس يف 
، 2021تجنب إالفالس د�لاحلكومة وجب ٕاجراء ٕاصالح مق�ايس حىت ن 

وحىت �رجع التوازن ٕاىل الصندوق املغريب �لتقا�د، و�ىل أ�حص نظام 
  . املعاشات املدنیة، وس�ٔعود �لتوضیح يف هذا أ�مر

ٕاذن هذا هو الهدف، الهدف هو التحق�ق يف جحیة ٔ�و صدق�ة احل�ة 
ا ا�يل اعمتدت �لهيا احلكومة، ما �شلك�ش يف تقد�ر� ا�هنار ا�يل وقعن

وحنفرو �ش نقلبو �ىل يش ك�ش  نقلبو هاذ ا�لجنة �ش منش�یو العریضة
 ،وهذا راه دار العبث ،نقولو هذا راه رسق فداء ونقدموه ٔ�مام الرٔ�ي العام،

  .وهذا راه حول أ�موال د�ل الصندوق و�اصو مييش �ل��س
مفن اكن یعتقد �ىل ٔ�نه هذه ا�لجنة �شلكت لهذا الغرض فهو خمطئ، ما 

ش �ىل ٔ��باش فداء، اح�ا شلكنا جلنة �ش حنققو يف �خ�الل غنقلبو 
ا�ي ٔ�صاب التواز�ت املالیة لنظام املعاشات املدنیة ٔ�و العجز املس�ل يف 

  ٔ�ش�نو يه أ�س�باب د�لو؟ 2014، ٔ�ول جعز تقين ا�يل مس�ل يف 2014
ت ات، حسب التقر�ر؟ ا�لجنة لقابدات كتبحث، ٔ�ش�نو لقاوا�لجنة 

ؤ��  ،96حىت  58س�نة، من  �40ام،  40 ،ملدة طوی� �ىل ٔ�ن ا�و�
تعاملت بال مسؤولیة، تعاملت بال مسؤولیة مع  96ٔ�قول حىت ملا بعد 

تدبري أ�موال د�ل املنخرطني فهاذ نظام املعاشات املدنیة ا�يل هام املوظفني 
د�ل الوظیفة العموم�ة واملوظفني د�ل امجلا�ات الرتابیة واملوظفني ٔ�و 

  .ت�دمني د�ل بعض املؤسسات العموم�ةاملس� 
ؤ�ؤكد �ىل هذا حىت ما یوقعش اخللط، ٔ�نه اك�ن البعض �یدرج وا�د 
العدد من الف�ات مضن املنخرطني واملس�تف�د�ن من املعاشات د�ل نظام 
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و هام ذن واحض، نظام املعاشات املدنیة هاواملعاشات املدنیة ٔ�حتدث، �ك
 .و هام املس�تف�د�نذاملنخرطني، ها

قلت �ىل ٔ�نه مت التعامل بوا�د الالمسؤولیة �برية �زاف، هاذ 
، شدینا �س�تقالل يف 57يف  - كام �ا يف التقر�ر  -الالمسؤولیة جتلت 

احلكومة سدت �ىل الصندوق، دارتو �انبا بغري و�ه قانون،  57، يف 56
 مع ٕا�ادة الهیلكة 96واس�متر هاذ الوضع مع احلكومات املتعاق�ة لكها حىت ل 

  .43.95د�ل الصندوق �لقانون 
یعين  -اك أ�قولها ه - ٔ�ش�نو اكن؟ اكن  -حسب التقر�ر -�الل هاذ املدة 

من مت و�لت ا�و� يف ٕاجياد الفلوس �متویل ٔ�نظمة املعاشات املدنیة 
أ�خرى، رمبا، رمبا ٔ�مور ٔ�خرى، اكینة الفلوس د�ل املعاشات املدنیة، یعين 

خرجت لها ن�شان،  96ل  71، من 71 الفلوس د�ل املوظفني حىت ل
بقا�ش كتعطي واجهبا، واجب ابقا�ش ك�سامه، ما اخرجت لها ن�شان ما 

�شرتاك حسب التعاقد مع نفسها كدو� ومع املنخرطني واملتقا�د�ن ا�يل 
، يف البدایة اكن ا�رتام هاذ 12 –6اكن يف البدایة الثلث الثلثني، اكن 

معمول به يف ٔ��لبیة أ�نظمة د�ل التقا�د ف� القا�دة، هاذ املبدٔ� ا�يل هو 
  .یتعلق بتوزیع املساهامت د�ل املنخرطني ود�ل املشغلني

سدت اكع يف خطرة، بل ٔ�ن العجز ا�يل صاب  71قلت �ىل ٔ�نه يف 
�يق أ�نظمة ا�يل ك�سريها الصندوق، ا�يل قلت �ىل ٔ�نه مكؤسسة ما بقا�ش 

اشات العسكریة، أ�نظمة �ري املسامهة، ولكن �وجود قانوين اك�ن، نظام املع
یعين وا�د العدد د�ل الناس، د�ل الف�ات ك�س�تفدوا من املعاش ولكن ما 
ك�سامهوش، املسامهة د�هلم �اصها تعطهيا ا�و�، كتعطى من املعاشات 
املدنیة، الفلوس د�ل املنخرطني كتعطى لهاذ أ�نظمة ٔ�نظمة، نت�دث هنا 

� للك ل�س، اح�ا �لروح ��م مع القوات املسل�ة حىت ال یقع �لط وٕازا
امللك�ة، �لروح ��م، ولكن حنن نت�دث الیوم عن ٔ�نظمة املعاش، هناك 

  .معاشات مدنیة وهناك معاشات عسكریة
القانون مينع �شلك رصحي حتویل أ�موال من هذا النظام ٕاىل ذاك، 

لباب، ما تطبقش والعكس حصیح، و�لتايل جيب تطبیق القانون يف هذا ا
القانون، مايش �ري ما تطبقش القانون، ما تطبقش القانون وما رجعوش 
الفلوس، هذا هو ا�يل خطري يف أ�مر، ٕاذن حفني نضع قانو�، امجلیع ملزم 

، وٕاال ما كناش غند�روه وما كناش �ادي ن�ٔكدو �لیه ��رتام هذا القانون
ذیك السا�ة نقولو هذا  ، وكنا12املادة  43.95يف القانون د�ل  96يف 

الصندوق الفلوس لكيش مرشوك ا�يل �اصو هيز، ما اك�ش هاذ اليش، 
رمغ ٔ�نه اكن هناك فعال �لط يف احملاس�بة د�ل أ�نظمة وهاذ اليش �ا يف 

 .التقر�ر
مشاوا جلهات ٔ�خرى، ختلصوا امشاو هنا، كذ� اقلت الفلوس 

فلوس ا�يل اكنوا تیجیو التعویضات العائلیة بدون و�ه قانون، بدون حق، ال
النظام امجلاعي ملنح رواتب التقا�د ا�يل �ینخرطوا ف�ه ) RCAR(من 

�یجیو �لصندوق املغريب  املؤق�ني د�ل امجلا�ات الرتابیة، وفاش �یرتمسوا

الفلوس �یت�ٔخروا، نظام  ،�یجیو ،�لتقا�د نظام املعاشات املدنیة، �یجیو
�ر النامجة عن هذا الت�ٔخر ما ميكن املعاشات املدنیة، وٕاىل ا��س��ا اخلسا

نقولو ٕاال كام قال املد�ر السابق د�ل الصندوق، قال �ىل ٔ�نه نظام املعاشات 
املدنیة راحب اخلطیة، كندیو �ري اخلطیة من هاذ التحویل، والرحب �یدیه 

)RCAR.(  
�ني �رمس واقعا �هذا یبدو �ىل ٔ�ن نظام املعاشات املدنیة يف الصندوق 

بغى يش �ا�ة، ا�يل حمتاج اقا�د هو ذاك احلائط القصري، ا�يل املغريب �لت
ه، حىت ا�و�، هناك يش �م، توا�ه سؤال هاذ ی�لفلوس �مييش ل 

ملیار درمه، ما  96احلكومة، �ح�یاطي الیوم د�ل نظام املعاشات املدنیة 
ملیار درمه، فني كتوظف؟ كتوظف يف  96ميكن ٕاال تقولها ��لسان وصايف 

�شلك  -حسب الترصحيات ا�يل عند�  -ندات اخلزینة، و�شلك رشاء س� 
، یعين احلكومة %20، 2016من ا��ن العمويم �لخزینة يف  20%

ك�رشي هبا ذاك اليش ا�يل  ،فلوس د�ل نظام املعاشات املدنیةالكتتحمك يف 
بغات يه، وهاذ اليش ا�يل كنقول راه ما �یقررش ف�ه ا�لس إالداري ا�يل ا

ثلني د�ل املنخرطني واملمثلني د�ل املتقا�د�ن، هاذ اليش كتقرر ف�ه ف�ه املم 
احلكومة، رمغ ٔ�ن املردودیة د�ل �س��ر يف س�ندات اخلزینة يه ضعیفة 
�ملقارنة مع �س��ر د�ل هاذ احملفظة املالیة يف جماالت اس��ریة ٔ�خرى 

  .ا�يل ٔ�كرث مردودیة ؤ�كرث رحبیة
ندات اخلزینة ٔ�كرث ضامنة، اك�ن الضامنة �ش ما احلكومة تتحجج ب�ٔن س� 

ٔ�عتقد �ىل ٔ�نه هاذ املربر �ري �دي ٕاطالقا ٔ�نه اك�ن �ٓلیات . خنرسوش
واك�ن وسائل واك�ن املؤسسات ا�تصة يف توظیف �ح�یاطات، وعند� 
منوذج وعند� �رب من ٔ�نظمة تقا�د ٔ�خرى اليت توظف �ح�یاطات بطرق 

  . ه� د�ل رشاء الس�نداتٔ�خرى من �ري الطرق الس 
واش احلكومة فعال قلهبا �ىل  -السؤال �یتطرح �ىل احلكومة  -واش 

هاذ الفلوس �ش تضمن الرحبیة ولو قلی� من رشاء الس�ندات؟ وال ٔ�هنا 
  �ذ الفلوس د�ل نظام املعاشات املدنیة؟وا�� وا�يل ساه� �لهيا يه �

دوري وٕاىل كنت ب� و�ٔ ی��غي �ىل احلكومة ٔ�ن جتیب �ىل السؤال، 
غن�اوب �رنحج �ح�ل الثاين، حمتا�ة �لفلوس وغرقت البالد يف ا�یون، 

من الناجت ا�ا�يل اخلام، عندها الفلوس يف ج�هبا  81%وصلنا ا�ٓن ل
  .ا��ن العمويم ا�ا�يل كهتز الفلوس من نظام املعاشات املدنیة
یه التواز�ت ف�اش تعرفوا �رجعو �لهدف، واش فعال ٔ�ن ما وصلت ٕال 

ٔ�و الوضع املايل د�ل نظام املعاشات املدنیة �س�تدعي ٕاصال�ا بتلكفة �هظة 
وقاس�یة �دا �ىل املوظف ٔ�م ٔ�ن أ�مر �س�تدعي �جهتاد والعمل مبقاربة 
ٔ�خرى؟ ٔ�� ٔ�قول ٔ�ن أ�مر اكن �س�تدعي اع�د مقاربة ٔ�خرى، ٔ�ش�نو يه 

ال �ىل نفسها، مع هاذ املقاربة؟ يه ٔ�ن احلكومة جتي �سول، تطرح سؤ 
أ�سف، من �الل اس�تجواب السادة املسؤولني الس�یاس�یني ما طرحوش 
ٕاطالقا هاذ السؤال، ��رتاف ملء مفهم، ما قالوش، باليت، شوفوا هاذ 

مشات؟ بدل ما �زید نعرص فهيم ونق�حم ااملوظفني املنخرطني فلوسهم فني 
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راء القايس �شوف اجلیوب د�هلم �ىل الضعف د�لو بدل ما ند�ر هاذ إالج
راه رمبا أ�موال د�ل هاذ الناس راه ميكن لنا تغطي، ميكن تغطي هاذ املدة 
�ىل ما ند�رو إالصالح الشمويل، و�رنجع لهاذ املوضوع، احلكومة ما 

  .دار�ش هاذ اليش
لو ٔ�نه اكن هناك �دیة يف التعامل مع املوضوع، كنا غنلقاو هاذ 

عید، منش�یو �ري �اك التقر�ر د�ل الفلوس، فني غمنش�یو؟ ما غمنش�یوش ب 
بتوصیة من املؤسسات املالیة  2002جلنة املت�ٔخرات ا�يل تدارت يف 

ا�ولیة، ومايش مشرتكة حشال فهيا، فهيا وزارة املالیة وفهيا املد�ر د�ل 
س��اریو  -حسب ما اك�ن يف التقر�ر  -الصندوق، حس�بوا واحلساب �قص 

 -وی��غي ٔ�ن یعمل املغاربة هذا  - �11ذات ا، �11ذاتا، 11، 15، 19
بتوصیة من صندوق النقد ا�ويل وٕ�خفاء احلق�قة عن الرشاكء �ج�عیني، 

، 15، واش 11ومل �كن هناك تفاوض حول الرمق ا�يل خصو یت�اذ واش 
  ؟19واش

فلك مرة، يف مجیع احملطات د�ل تدبري الصندوق، �یخرج لیا من 
 94نك ا�ويل و�حتاد أ�ورويب، من اجلنب صندوق النقد ا�ويل والب 

 la dette(وصاو �ش حيس�بوا ا��ن �ج�عي  97وهام دا�ر�ن هاه، 
publique( والصندوق اكن يف قلب هاذ اليش، فني ما وقف�ا �ىل وا�د ،

التدبري يف �ري صاحل املنخرطني واملتقا�د�ن جند املؤسسات ا�ولیة املالیة، 
  .لتوجهيات هذه املؤسسات، مع أ�سفوجند احلكومة اليت تنصاع 

مشاو، حس�بوها هام مايش اح�ا، افاحلساب د�ل هاذ الفلوس فني 
�ذاو الرمق ا�يل قلنا اا�لجنة فهيا املالیة وفهيا كذا، خرجوا هاذ أ�رقام، 

الضعیف �لتوج�ه ا�يل قلنا، ولكن الیوم ٔ�ج�و ند�رو احلساب حق�قة، ٔ�ن 
لفلوس د�ل الس�ار هاذي، راه فلوس الفلوس �یتحس�بوا، راه مايش ا

حق�قة، فلوس الس�ار ا�يل �یخرج الفلوس ولكن ما غتلقى حىت �ا�ة، 
هاذي فلوس حق�قة مادیة حنس�بوها، هاذي مسؤولیة ا�و�، يش و�د�ن 

�اله الشعب هو ا�يل ك�سري اهام الشعب،  ،�یقولوا ال ا�و� هام اح�ا
إالصالح؟ وإالصال�ات لكها، هو  الصندوق املغريب �لتقا�د؟ هو ا�يل قرر

ا القرارات؟ ما ذ؟ هو ا�يل ا�96حىت ل  57ا�يل مجد الصندوق من 
خصناش نفرتیو �ىل الشعب، الشعب �ريء من هاذ اليش، وهاذ 
املنخرطني واملتقا�د�ن جزء من هذا الشعب، وٕاىل اكنت يش فاتورة 

لوضوح، وال ن�ٔدیوها ن�ٔدیوها يف ٕاطار الوضوح لبالد�، ولكن يف ٕاطار ا
ٔ�عتقد ٔ�ن هناك يش مواطن ٔ�و مواطنة مغربیة ی��صل من ٔ�داء فاتورة 

خ�ارو، بال الصاحل الوطن ولصاحل الشعب، ولكن ختاذ الفلوس بدون 
خ�ارو، وقلت �ىل ٔ�نه ما اك�ش هناك مفاوضات، اكن هناك ذیك السا�ة، ا

  .يش ا�ٓخر، ما ب��وش ال11درقوا هاذ احلق�قة، درقوها، خ�عوها، ب��وا �ري 
ٔ�ما ٕاىل احس��ا الفوائد �ىل الت�ٔ�ري وحس��ا ودر� تقد�ر �س��ر د�ل 

ملیار، یويل فهيا ٔ�كرث،  96احملفظة ا�يل غتويل ت�ت ما غیول�ش فهيا �ري 
وحس��ا هاذ اليش لكو، ٔ�عتقد الیوم �اص هاذ احلساب یتدار، وهاذي 

وغنغطیو وما  يه التوصیة ا�يل كتويص ٕ��ادة ا��ساب املت�ٔخرات،
، غیبان العجز التقين بعد س�نوات طوال، 2014 غیبا�ش العجز التقين يف

ا�يل اكف�ة �ش لكيش جيلس لٔ�رض ونتذا�رو وند�رو ٕاصالح مشويل ول�س 
فقط لنظام املعاشات املدنیة بل لكيش، ٔ�ن مجیع أ�نظمة د�ل التقا�د، 

أ�زمة يف الصندوق  الیوم، الیوم، الیوم اك�ن احلدیث عن ،الیوم ،الیوم
وتدارت يش طلب عروض  ،)La CNSS(الوطين �لضامن �ج�عي

�ذا ا�راسة �ش �شوف الس��اریوهات اواك�ن يش مك�ب دراسات 
�یفاش غیتعاملوا، كنمتناو ما غتكو�ش نفس التعامل ا�يل اكن مع الصندوق 

  .املغريب �لتقا�د و�اصة نظام املعاشات املدنیة
ٔ�ن جلنة تقيص  - يف تقد�ري  - نت واحضة، اح�ا ف�ٔعتقد أ�مور اك

احلقائق ما اك�ش �لهيا، وتوفقت يف ذ�، ما اك�ش �لهيا تعاود اخلدمة د�ل 
ا�لس �ق�صادي و�ج�عي ود�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت وذاك 

وكذا وذاك اليش  ،)les courbes et les graphiques(واليش التقين 
احلقائق اكن ی��غي وواجب �لهيا ٔ�ن تبحث عن مزوق، ٔ�ال، جلنة تقيص 

  .مشاو؟ وها يه الن���ةااحلق�قة، الفلوس فني 
فالن���ة تؤكد مبا ال یدع جماال �لشك �ىل ٔ�ن الصندوق املغريب  ،ٕاذن

�لتقا�د ونظام املعاشات املدنیة ل�س �ددا �ٕالفالس، و�لتايل هاذ 
هناك داع ٕالجرائه، وتويص إالصالح املق�ايس القايس �ىل املوظفني مل �كن 

  .ٔ�و ٔ�وصت ا�لجنة بتجمید هذا إالصالح
واح�ا يف فریق أ�صا� واملعارصة ندعو امجلیع ٕاىل �شك�ل جلنة مشرتكة 
من الیوم، �شك�ل جلنة مشرتكة بني لك الفرق وا�مو�ات لوضع مقرتح 
قانون لتصحیح ما �اء به إالصالح املق�ايس من ح�ف يف حق م�خرطي 

  .واملتقا�د�نالصندوق 
بقي ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل وا�د املوضوع ل�س ذا ص� وثیقة مع املوضوع ا�يل 
اح�ا بصدده ا�ٓن، ا�يل هو موضوع تقا�د الربملانیني، طاملا اح�ا كنتذا�رو 
�ىل التقا�د، ٔ�غتمن هذه الفرصة ٔ�تو�ه كذ� بنداء �لس�یدات والسادة 

د د�ل الربملاين ق�ل ٔ�ن املس�شار�ن ٔ�ننا نوقفو الریع ا�يل جمسد يف التقا�
یصل �د السن، حرام ٔ�نه ك�شجعو ش�بابنا �ىل الكسل وامخلول، بنادم 

طالع يف الحئة وطنیة د�ل الش�باب وما �رجعش مبوجب املادة  ،�يق شاب
فد من او��س�ت ،ما �ا�رجعش یرتحش مرة ٔ�خرى ،من القانون التنظميي 5

  .التقا�د، زعام عیب �بري هذا
املقرتح، �كون ٕاجامع نوقفوا هاذ العبث، ونوقفو  ند�رو وا�د ،ٕاذن

بغا التقا�د ید�ر التقا�د اكذ� اجلزء ا�يل مرتبط �لریع ا�يل ٕاىل يش �رملاين 
  .التمكیيل د�لو، أ�نظمة موجودة يف البالد لهاذ أ�مر

ما تبقى من ا�قائق مفناصفة �مو�ة العمل التقديم و�لفریق 
 .الكونفدرايل

  .اس��عمك شكرا �ىل حسن
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س

 30ودق�قة  �22دود ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة يف 
  .، تفضل الس�ید املس�شار احملرتم�نیة

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  .السالم �لیمك

  :الس�ید الرئ�س
  .و�لیمك السالم

  :صمد مرميياملس�شار الس�ید عبد ال
�سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � والصالة والسالم �ىل س�ید� رسول هللا 

  .و�ىل �ٓ� وحصبه الطیبني الطاهر�ن
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة يف هذه اجللسة 

قر�ر اجلنة النیابیة لتقيص احلقائق حول الصندوق املغريب ا�صصة ملناقشة ت
  .�لتقا�د

ويه م�اس�بة، كنّا �متناها ٔ�ن �كون فرصة �لتفعیل أ�م�ل ملق�ضیات ٔ�و 
املتعلق بطریقة  085.13ٔ�حاكم ا�س�توریة ومق�ضیات القانون التنظميي رمق 

قول ب�ٔن �س�یري ا�ل�ان النیابیة لتقيص احلقائق، �ري ٔ�نه من املؤسف ٔ�ن ن
اكنت تتطلب ا�رتام  ،هذا ا�لس قد ٔ�خط�ٔ مو�ده مع حلظة دس�توریة هامة

فلسفة وروح أ�حاكم ا�س�توریة القامئة �ىل ٔ�ساس التعاون بني السلط 
ول�س �ىل ٔ�ساس الفصل احلاد واملطلق ب�هنا، وا�رتام فلسفة ا�س�تور 

ان وا�د ول�س ٕاىل ا�اعیة ٔ�یضا ٕاىل التاكمل بني ا�لسني املنمتیان ٕاىل �رمل
 .لك جملس یغرد يف رسب �اص به

لقد جسلنا سابقة يف �رخي الربملان املغريب، جتعلنا نقع يف ش�هبة �دم 
من ا�س�تور  66ا�رتام مق�ضیات أ�حاكم ا�س�توریة، ذ� ٔ�ن الفصل 

ینص �ىل مجع الربملان �رم�ه يف دورة اس�ت��ائیة، ول�س جملس املس�شار�ن 
  .نعقاد هو مبثابة �لسة مضن دورةلو�ده، ؤ�ن هذا �

كام نص ٔ�یضا يف الفقرة أ��رية من نفس الفصل �ىل اخ�تام ا�ورة 
مبرسوم، و هو ما اكن یق�يض الت�س�یق ٔ�وال مع جملس النواب، من �ة 
ٕالصدار بالغ مشرتك حول هذه ا�ورة �س�ت��ائیة، ومع احلكومة من �ة 

ا ا�س�توریة يف اخ�تام ا�ورة �نیة، لضامن حضورها وحتمال ملسؤولیهت
��هتاء �دول ٔ�عاملها، وا�رتاما ٔ�یضا ملبدٔ� التاكمل بني ا�لسني وجتس�یدا 
ملبدٔ� التعاون بني السلط وجتاوزا ٔ�ي ارجتال يف التعامل مع الشلكیات 

  .وإالجراءات القانونیة
كام جسلنا سابقة يف �رخي الربملان لعقد دورة اس�ت��ائیة يف موضوع 

�لرقابة، يف الوقت ا�ي احنرصت ف�ه �داول ٔ�عامل ا�ورات  یتعلق

  .�ل�رشیع�س�ت��ائیة السابقة يف موضو�ات تتعلق 
ٕاننا �س�ل �لك ٔ�سف ارتباك الرشوط القانونیة اليت تنعقد فهيا هذه 
اجللسة، مما یطرح معه ال�ساؤل حول مدى دس�توریة هذه ا�ورة وحول 

�لس املوقر، لروح ٔ�حاكم ا�س�تور مدى ا�رتام�ا، حنن ٔ�عضاء هذا ا
وم�طوقه وٕامياننا �سمو مق�ضیات ؤ�حاكم دس�تور البالد عن مجیع 
�عتبارات الس�یاس�یة واحلسا�ت الضیقة، فهو رٔ�س الهرم ال�رشیعي 

  .والس�یايس يف البالد
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
یات الربملانیة الرقابیة الهامة، وتعترب ٕان جلان تقيص احلقائق تعترب من ا�ٓل 

حلظة م�اقشة تقار�رها مبثابة حلظات مفصلیة يف �رخي املؤسسات، بل ويف 
�رخي احلیاة الس�یاس�یة �لك، وذ� �لنظر ٕاىل النتاجئ اليت �متخض عهنا، 
و�لمعطیات اجلدیدة اليت �كشف عهنا و�لمصداق�ة اليت متزي مهنجیة معلها 

فه �ى الرٔ�ي العام، �ري ٔ�ننا يف فریق العدا� والتمنیة، و�لصدى ا�ي ختل
وبعد القراءة املت�ٔنیة �لتقر�ر، مل نلمس ش��ا من ذ�، وال خنف�مك ب�ٔن 
إالحساس ا�ي متلك�ا هو ٔ�ن صیاغته مل تت�لص من املناخ الس�یايس 
املتو�ر ا�ي ساد م�اقشة القوانني املتعلقة �ٕالصال�ات املق�اس�یة لنظام 

وما عرفه هذا ا�لس املوقر ٕا�ن عرض ت� املشاریع  شات املدنیة،املعا
  . �ىل هذا ا�لس املوقر

  الس�ید الرئ�س،
  السادة املس�شار�ن،

ٕان قراءتنا لهذا التقر�ر ومالحظاتنا حو� �بعة من �ريتنا �ىل هذا 
وحرصنا �ىل جودة ومصداق�ة التقار�ر الصادرة عنه، ول�س هناك  ،ا�لس

لالنتقاص من قمية هذا العمل ومن �دد من املعطیات املتوفرة يف  ٔ�ي ٕارادة
  .هذا التقر�ر

  :ٔ�وال، ف� یتعلق ببعض املالحظات اليت هتم مهنجیة معل ا�لجنة
ٕان حصة تقر�ر جلنة تقيص احلقائق ومصداق�ته ت��عث ��ر�ة أ�وىل 

قانون من مدى ا�رتامه ملهنجیة العمل املتبعة ومدى ا�رتامه ملق�ضیات ال
التنظميي ا�ي حيدد طریقة �س�یري ومعل و�ام جلنة تقيص احلقائق، وق�لها 

  .اس�تحضار �ام ومسؤولیات الربملان يف القوانني املنظمة �
وبناء �لیه، ٔ�عید التذكري ببعض املواقف اليت س�بق ٔ�ن �ربت عهنا 

 :دا�ل ا�لجنة
غة أ��رية ٔ�وال، �دم متكني اكفة ٔ�عضاء ا�لجنة من �طالع �ىل الصی

ا�هنائیة �لتقر�ر بعد ٔ�ن مت االتفاق �ىل ٕاد�ال التعدیالت واملالحظات ق�ل 
  اع�ده هنائیا؛

�دم �سجیل مواقف إالجياب والرفض والتحفظ ف� ميكن التحفظ �لیه 
حول مضامني التقر�ر من طرف ٔ�عضاء ا�لجنة، ول�ست هناك وثیقة، 

یقة �س�ل املصوتني بنعم ٔ�و بال فلینظر امجلیع ٕاىل التقر�ر هل تو�د ف�ه وث 
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 ٔ�و املمتنعني عن التصویت؛ 
وضع توصیات يف التقر�ر، وهو ٔ�مر معیب، س�بق ؤ�ن دافعنا �ىل �دم 

لس �رملاين، جمصواب��ه، �ىل اعتبار ٔ�ن ا�لجنة م�بثقة من جملس نیايب، من 
من �امه ال�رشیع والرقابة، ول�ست م�بثقة عن هیئة ٔ�و جملس اس�شاري، 

دى صالح�اته ٕابداء الرٔ�ي وتقدمي ا�راسات، ومن ذ� التوصیات ال تتع
يف تقر�رها، �ٕالضافة ٕاىل انعدام أ�حق�ة القانونیة �لجنة تقيص احلقائق 

 67النیابیة يف تقدمي توصیات، تطبیقا ملق�ضیات الفقرة الثانیة من الفصل 
تقيص من ا�س�تور، واملادة الثانیة من القانون التنظميي اخلاص بلجنة 

احلقائق، واليت تنص �ىل ٔ�ن ا�ل�ان النیابیة لتقيص احلقائق یناط هبا مجع 
املعطیات املرتبطة بوقائع معینة ٔ�و بتدبري املصاحل واملؤسسات واملقاوالت 

 العموم�ة و اطالع ا�لس �لهيا، ٔ�ي املعطیات واملعلومات؛
ال هلم رابعا، �دم ٕارفاق التقر�ر بترصحيات املس�متع ٕا�هيم وفسح ا�

ٕالبداء املالحظات حول ترصحياهتم والتوق�ع �لهيا، وهو ما جيعل هذه 
الشهادات وحمارض �س��ع �ري املوقع �لهيا يف تعارض واحض مع مق�ضیات 

من القانون التنظميي املنظم لهذه ا�ل�ان، ویضعف من مصداق�ة  11املادة 
  املعطیات امل�سوبة �لمعنیني �ٔ�مر؛

والرتكزي يف بعض الصیا�ات، واملیل ٕاىل اع�د �امسا، ضعف ا�قة 
لغة قریبة من الصیا�ة املطلبیة، اليت ال ت��اسب مع لغة التحري والتحق�ق، 
كام �س�ل �ذف بعض الفقرات اليت مت التوافق �لهيا ٔ�و �ىل أ�قل اليت 

  .طالبت ب�ٔن تضاف يف هذا التقر�ر
 :تالیة�نیا، من ح�ث املضمون، فٕاننا �س�ل املالحظات ال 

  :يف هذا التقر�ر" التوصیات" ــخبصوص ما مسي ب
ٕان لك التوصیات املقدمة، بغض النظر عن مدى قانون�هتا، فٕاهنا مل 

ٕاىل التوصیات اليت  ،�رق، سواء من ح�ث ا�لغة ٔ�و من ح�ث أ�هداف
قد�ا تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، ا�ي توصلنا به بناء �ىل طلب 

 املوضوع وال يف الرٔ�ي ا�ي �اء به ا�لس املسا�دة من ا�لس يف
  .�ق�صادي و�ج�عي والب�يئ ا�ي اكن بني ٔ�یدینا

كام ٔ�ن مجمو�ة من التوصیات اليت تبدو يف ظاهرها �ذابة �ىل 
املس�توى �ج�عي، اف�قرت ٕاىل ٔ�ي اقرتاح يف �یف�ة تنف�ذها ؤ�شاكل 

عتبار ترصحيات الك�ري�ن متویلها وس��اریوهات تزنیلها، ومل ت�ٔ�ذ بعني �
من املسؤولني املس�متع ٕا�هيم ؤ�مه �الصات التقار�ر أ�ساس�یة 

  .�لمؤسسات ا�س�توریة و�س�شاریة
ٕان التوصیة املتعلقة بتجمید تطبیق بعض القوانني اليت صادق �لهيا 
ا�لس، فضال عن �وهنا ال ت�سجم مع املهام احلق�ق�ة لهذا ا�لس املمتث� يف 

 :القوانني من �الل مقرت�ات القوانني فه�ي، ٔ�ي هذه التوصیةتعدیل 
�كرس سلواك ميس �ٔ�من القانوين، ویفقد الثقة �ى ا�اطبني �لقانون 
يف ٕاماكنیة تطبیق النصوص وال�رشیعات املصادق �لهيا من طرف الربملان 

  والصادر أ�مر ب��ف�ذها من طرف �ال� امل�؛

لجنة الوطنیة ٕالصالح ٔ�نظمة التقا�د نفسها ال ت�ىش وخمر�ات تقر�ر ا� 
ا�ي د�ا ٕاىل اس�تع�الیة ٕاصالح نظام املعاشات املدنیة وكذا تقر�ر ا�لس 

حول م�ظومة التقا�د �ملغرب ورٔ�ي  2013أ��ىل �لحسا�ت لس�نة 
 ا�لس �ق�صادي و�ج�عي حول مرشوعي قانوين املعاشات املدنیة؛

توصیة ت��اقض مع ا�عوة ٕاىل إالصالح �لثا، فضال عن �ون هذه ال 
مل �كن الهدف  2016الشمويل، �عتبار ٔ�ن هذا إالصالح املق�ايس لس�نة 

موردا ٔ�ساس�یا من موارد  دم�ه فقط ت�ٔمني اح�یاطي الصندوق، ا�ي یع
هذا الصندوق، بل الهدف اكن ٔ�یضا تقریب مقای�س نظام املعاشات املدنیة 

رواتب التقا�د، بغرض دمج النظام�ني يف  من مقای�س النظام امجلاعي ملنح
نظام وا�د �خطوة ٔ�وىل يف �لق قطب مو�د جيمع مجیع ٔ�نظمة التقا�د 
ببالد�، وهذا هو معىن إالصالح الشمويل ا�ي حتدثت عنه ا�لجنة 

 .الوطنیة ٕالصالح ٔ�نظمة التقا�د
رابعا، ٔ�ما خبصوص التوصیة السادسة، واليت تدعو ٕاىل مراجعة �س�بة 

واملبادئ ا�ولیة،  مبا ال یتالءمة ف� بني ا�و� املشغل واملنخرطني املسامه
فهو ما نعتربه مبثابة ٕاد�اء �ري حصیح، �ىل اعتبار ٔ�نه ل�س هناك ٔ�ي م�ادئ 
دولیة يف املوضوع، وٕامنا يه جتارب خمتلفة، ولعل لك ا�ول املنضویة يف 

دیة �خنراطات م�ظمة التمنیة والتعاون �ق�صادي ختتلف يف طریقة ت�ٔ 
ومساهامت ا�و� يف ٔ�نظمة املعاشات �هيا، وٕامنا يه جتارب خمتلفة من 
دو� ٕاىل ٔ�خرى، ت�ٔ�ذ بعني �عتبار مقای�س خمتلفة �رتبط ب�سق�ف 

 . يف ٕاطار معاش ٔ�سايس ومعاشات ٔ�خرى �مكیلیة ٔ�ساس�یةٔ�ساسا املعاشات 
 :خبصوص اخلالصات و�س�ت��ا�ات

س�ت��ا�ات م�بعها أ�سايس يه الو�ئق ٕاذا اكنت اخلالصات و�
املتوفرة �ى ا�لجنة، يه الترصحيات املس�متع ٕا�هيا من طرف املسؤولني 

وهذا هو تعبري  –السابقني واحلالیني، فقد �لصت ا�لجنة من �الل 
وقد �لصت ا�لجنة من �الل حفص التقار�ر والو�ئق املتوصل " –التقر�ر 

، " اخلالصات وإالس�ت��ا�ات التالیةهبا ومداوالت �لسات �س��ع ٕاىل
لكن الو�ئق والتقار�ر املتوصل هبا مل ختلص فقط ٕاىل هذه اخلالصات، 

فضال عن أ�س�باب أ�ساس�یة يف ٔ�زمة املعاشات : "واكن تعبري� ٔ�ن نقول
، فاكن ال بد من �سجیل �الصات "املدنیة، هناك ٔ�س�باب ٔ�خرى ٕاضاف�ة

سات ا�س�توریة والوطنیة وبعض واس�ت��ا�ات ذات ص� بتقار�ر املؤس 
املعطیات املس�تقاة من ترصحيات املسؤولني املس�متع ٕا�هيم، متاش�یا مع 

، واليت تظهر ٔ�ن )27و 26و 25ص (ال�شخیص املوجود يف التقر�ر 
أ�س�باب احلق�ق�ة ٔ�زمة نظام املعاشات املدنیة �متثل ٔ�ساسا يف، 

 :ةواخلالصات أ�خرى، ٕاضاف�ة لهذه اخلالصات أ�ساس�ی
ٔ�وال، طبیعة نظام املعاشات املدنیة واملبين �ىل التضامن بني أ�ج�ال 

 والقطا�ات وخمتلف ف�ات املوظفني، فهو نظام �لتوزیع؛
ح�ث �رتبط هذا املؤرش ٔ�ساسا بزتاید �دد ، �نیا، املؤرش ا�ميغرايف

�ش�یطا للك  12املتقا�د�ن مقابل اخنفاض �دد املنخرطني، ح�ث انتقل من 



 2017 ت��ائیة مارسٕاس� دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

10 

 )2017 مارس 15( 1438 جامدى ا�ٓخر 16

، كام �رتبط �رتفاع ٔ�مد احلیاة بعد 2016س�نة  2.2ٕاىل  1986نة م�قا�د س� 
التقا�د، مما یعين ٔ�ن املتقا�د�ن س�س�تف�دون ملدة ٔ�طول من معاشات 

  .التقا�د
ینضاف ٕاىل ذ� التحول ا�ي عرف�ه ب��ة املسامهني من �الل الت�ٔخر 
املتواصل يف سن ولوج الوظیفة العموم�ة، ینضاف ٕاىل ذ� من اخلالصات 

 من �الل التقار�ر وترصحيات املسؤولني املس�متع ٕا�هيم؛ 
�سامه هذا املؤرش بدوره يف ٕاعطاء تفسري لتدهور ، املؤرش املايل

وضعیة نظام املعاشات املدنیة ب�ٔداء معاشات املتقا�د�ن بناء �ىل �ٓخر ٔ�جر 
  یتقاضاه املوظف؛

وم�ة مع املنحى التصا�دي ا�ي تعرفه الرتق�ة يف ا�ر�ة �ٕالدارات العم
اقرتاب مو�د إال�ا� �ىل التقا�د، وقد انتقلت �س�بة أ�طر يف ف�ة 

  .2015س�نة  %50ٕاىل  1990س�نة  %12املتقا�د�ن من 
، ح�ث 27وقد جسلت ا�لجنة يف تقر�رها هذه املالحظة يف الصف�ة 

ٕاضافة ٕاىل العوامل املشار ٕا�هيا ٔ��اله، اليت سامهت يف تدهور نظام : "قالت
نیة، وقفت ا�لجنة انطالقا من �لسات �س��ع والو�ئق املعاشات املد

املتوصل هبا من املؤسسات ا�س�توریة، �ىل وجود معطیات ٔ�خرى 
  سامهت يف ٕا�الل واكنت يه اخلالصات املوجودة يف ت� الصف�ة؛

ومن ت� اخلالصات، ٕان ٕادراج العبارة التالیة واملس�تقاة من  رابعا،
م�ح معاشات  : "وترصحي ٔ��د املس�تجوبني تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت

، دون ٔ�ن �متكن "بدون س�ند قانوين ومعاشات ٔ�خرى حتوم حولها الشكوك
حنن يف ا�لجنة من معرفة جحمها و�ددها ومقدار ت�ٔثريها املايل، وٕادرا�ا يف 
هذا التقر�ر ميس مبصداق�ة ودقة ٔ�عامل ا�لجنة وید�لها يف �انة املعلومات 

  .لیلاليت تف�قر ٕاىل ا�
ٕان جتاهل إالشارة ٕاىل بعض املعطیات يف اخلالصات و�س�ت��ا�ات 
وتوظیف بعضها �شلك مهبم من ش�ٔنه املس �ٔ�مانة العلمیة لهذا التقر�ر 
و�لزناهة أ��الق�ة املطلوبة يف املعلومات، �عتبار �مة ا�لجنة املمتثّ� يف 

  .العامالتقيص ومجع املعلومات الصحی�ة، ق�ل تقدميها �لرٔ�ي 
  الس�ید الرئ�س،

  السادة والس�یدات املس�شار�ن،
ٕان تقر�ر ا�لجنة ا�ي بني ٔ�یدینا مل حيالفه الصواب �ني ٔ�درج إالصالح 

، واعترب "إالصال�ات الرتق�عیة"مضن ما سامه  2016املق�ايس لس�نة 
م�ل سابق�ه ٔ��ر �ىل مسار  2016التقر�ر ٔ�ن قرار إالصالح لس�نة 

  .اسات اكتواریة ودون رؤیة اس�رشاف�ةالصندوق دون الق�ام بدر 
و�لرجوع ٕاىل إالصال�ات أ�خرى املوسومة �ٕالصال�ات الرتق�عیة، 

، ا�ي وسع الو�اء ا�ي �ىل 1997وٕاصالح س�نة  1990ٕاصالح س�نة 
ٔ�ساسه حت�سب �خنراطات واملساهامت، وا�ي �ىل ٔ�ساسه توضع تصف�ة 

 ٔ�نه اكن ف�ه �انب اج�عي املعاشات، هذا إالصالح البد من الت�ٔ�ید ٔ�وال
حىت ال �كون يف هذا التقر�ر نضع لك إالصال�ات ولك ما قامت به 

احلكومات يف �انة والربملان ٔ�ن هو مسؤول عن القانون الصادر س�نة 
، لك هذه املؤسسات يف 1989واملسؤول �ىل تعدیل القانون س�نة  1971

  .�انة املؤسسات اليت ٔ�ساءت لنظام املعاشات املدنیة
هذا التوس�یع يف و�اء ���ساب لو مل یقع، لو مل یقع لاكن ا��ن اكنوا 
یتقاضون احلد أ�دىن لٔ�جور يف ت� الس�نوات وا�ي اكن یقدر يف 

درمه، تصفى معاشاهتم �ىل ٔ�ساس الراتب  1000درمه ؤ�قل من  1000
من مجموع أ�جر �ٓنذاك، اكنوا  %30أ�سايس ا�ي مل �كن �شلك سوى 

مبعاشات ضعیفة، ولعل ا��ن الیوم حناول رفع معاشاهتم ٕاىل �د  س�یخرجون
ٔ�دىن من املعاش مق�ول ما مه ٕاال �س�ب ا�ٓ�ر املرتتبة عن وضعیة تصف�ة 

هذه  املعاش اليت اكنت ق�ل هذه إالصال�ات، ولكن البد ٔ�ن �س�ل ب�ٔن
إالصال�ات ٔ�خط�ٔت يف ٔ�هنا مل تقم ب�سق�ف املعاشات �ٓنذاك ٔ�نه ال ميكن 

خنلط بني أ�مر�ن، ٔ�مر اج�عي ف�ه مرا�اة الف�ات ا�نیا ؤ�مر �ٓخر نف�ح  ٔ�ن
  .ف�ه املعاش �لجمیع بطریقة م�ساویة

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

ٕان هذا �س�ت��اج املناقض الس�ت��ا�ات ا�لس أ��ىل �لحسا�ت اكن 
ة، وهو اليشء ا�ي مل �ٕالماكن تفهمه لو بين �ىل مقدمات ٔ�و دراسة خمالف

ٕاال يف �الصته  2016حيصل، فالتقر�ر مل یتعرض لٕالصالح املق�ايس لس�نة 
، وهو عیب مهنجي واحض، فاحلقائق ال )59ص (ويف توصیاته ) 57ص (

  .�س�ت��ج ٕاال بناء �ىل متحیص، وهو ما مل یقم به التقر�ر
�ات كام �س�ل التناقض بني اخلالصة الثالثة اليت جتعل من لك إالصال

املق�اس�یة ٕاصال�ات �رق�عیة و�اءت دون دراسات، واخلالصة العارشة 
اليت �شري ٕاىل ثقل اللكفة املالیة الناجتة عن ت�ٔ�ري إالصالح املق�ايس 
والشمويل، نقول يف �الصة ٔ�ن ثقل التلكفة املالیة الناجتة عن ت�ٔ�ري 
إالصالح املق�ايس والشمويل ون�ٔيت يف �الصة ٔ�خرى نصف لك 

  .�ات املق�اس�یة ب�ٔهنا ٕاصال�ات �رق�عیة مل �كن لها جمال ٔ�ن تقعإالصال
مفطلب جتمید إالصالح املق�ايس ال یناقض فقط نتاجئ خمتلف  ،و�لیه

ا�راسات والتقار�ر، بل ال �س��د ٕاىل ٔ�ي دلیل، ؤ�كرث من ذ� فهو 
مطلب معیب، یطعن يف قمية معل املؤسسة ال�رشیعیة اليت صادقت �ىل 

انني بعد تعدیلها، �عتبارها خطوة رضوریة تندرج يف س�یاق مشاریع القو 
 .إالصالح الشمويل ا�ي یطمح � امجلیع

كام �س�ل وجود اس�ت��ا�ات ت�سم �لتعممي، وختالف البیا�ت املتوفرة، 
ٕاخفاء احلكومات املتعاق�ة �لقمية احلق�ق�ة ��یون املس�تحقة "من ق�یل عبارة 

  ".شات املدنیة�ىل ا�و� لفائدة نظام املعا
لمت�ٔخرات قامت هبا جلنة � حصیح هناك وثیقة فهيا الس��اریوهات الثالثة 

، فك�ف لنا ٔ�ن نت�دث عن هذا 2004تق�یة، وحسمت أ�مر س�نة 
إالخفاء ف� یيل من احلكومات، لكن هذا أ�مر ٕان اكن ف�ه م��ٔخرات، 
 وجود م��ٔخرات �ى بعض امجلا�ات القرویة مرتبط بضعف مزيان�هتا
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وت�ٔخرها يف رصف ٔ�جور موظفهيا، هذه أ�مور ميكن وحنن مع ٔ�ن یف�ح 
نقاش ومفاوضة حولها �لوقوف عندها ول�سو�هتا، لكن الس��اریوهات اليت 
وضعت لها مربراهتا، وجيب ٔ�ن ن�ٔ�ذ ردود وترصحيات املسؤولني حول هذه 

 الثلث، الس��اریوهات الثالثة وارتباطها ٔ�وال �لقانون، �نیا بقا�دة الثلثني
ملیار درمه یت�دث عن  19ٔ�ن الس��اریو الثالث ا�ي حيدد املت�ٔخرات يف 

  .الثلثني والثلث
فٕاذا كنا م�فقني مجیعا �رملان وحكومة �ىل ٔ�ن هذا الس��اریو هو ا�ي 

، ٔ�ن حساب املت�ٔخرات اكن من 1996جيب ٔ�ن یؤ�ذ فلام نقف عند س�نة 
ه املت�ٔخرات �ىل قا�دة ، فٕاذا ا��س��ا هذ1996ٕاىل س�نة  1957س�نة 

بت�ٔد�هتا فلامذا  2004وطالبنا احلكومة يف  96ٕاىل  57الثلثني الثلث من 
، جيب متاش�یا %50ومسحنا �لحكومة ٔ�ن تؤدي  1996وقف�ا عند س�نة 

وا�س�اما مع هذا املطلب ٔ�ن نطالب احلكومة ٔ�ن تؤدي الثلثني من س�نة 
وضوعیة وٕان اكن ، هذا هو املطلب ٕان اكن هناك م2017ٕاىل س�نة  1957

  .هناك اخ�یار م�طقي
  الس�ید الرئ�س،

  السادة املس�شار�ن،
كنا وال زلنا يف فریق العدا� والتمنیة ن�ٔمل ٔ�ن �كون دراسة هذا التقر�ر 
وم�اقش�ته املت�ٔنیة والعمیقة والواقعیة دافعا لاكفة أ�طراف ٕاىل ت�ين مواقف 

كامل مسلسل ٔ�كرث توافقا وتقار�، يف ٔ�فق بناء ٕاجامع وطين الس�ت
إالصال�ات الشام� ٔ�نظمة التقا�د و�رصید مك�س�باهتا و�لق م�اخ 

  .م�اسب ملواص� هذا الورش إالصال� احلیوي والرضوري
والزال حيذو� أ�مل وامحلاس �لتفا�ل إالجيايب مع مجیع ا�ٓلیات الرقابیة 

ة، واملبادرات ال�رشیعیة ف� تبقى من مكو�ت م�ظومة امحلایة �ج�عی
والس�� م�ظومة التعاضد واملسامهة يف التغطیة الصحیة، اليت صارت يه 
أ�خرى من ا�االت املرتبكة وأ�كرث ٕا�رة �ل�دل واملشالك من سوء التدبري 

  .املايل وإالداري و�ٓ�ره
  .والسالم �لیمك

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�ساملس�شار الس�ید عبد إالاله احللوطي، 
  .دق�قة 18ن ملمثل الفریق احلريك يف �دود اللكمة ا�ٓ 

  :م�ارك الس�باعي الس�یداملس�شار 
والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني و�ىل �ٓ�  ،�سم هللا الرمحن الرحمي

  .وحصبه ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 �لس�نا املوقر يف هذه�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك مب

، وذ� اليت تنعقد يف دورة اس�ت��ائیة ويف ظرف�ة اس�ت��ائیة اجللسة املمتزية

اعتبارا لوزهنا ا�س�توري ومضام�هنا املتنامغة مع اخ�صاصات السلطة 
ال�رشیعیة بصورهتا اجلدیدة، ومبفعولها الرقايب املؤ�ر، �لام ٔ�نه من الوظائف 

 مراق�ة العمل احلكويم وخمتلف املؤسسات أ�ساس�یة �لمؤسسة الربملانیة يه
العموم�ة، مس�تحرض�ن ٔ�مهیة النقاش العمويم املرافق لهذه املبادرة الهامة ٕان 
�ىل املس�توى القانوين ٔ�و ا�س�توري، ومؤكد�ن يف هذا إالطار ٔ�ن جملس�نا 
املوقر قام بواج�ه ا�س�توري يف ا�رتام �م �لفصل املتوازن بني السلط، 

�ة راخسة، مفادها ٔ�ن مغرب املؤسسات ٔ�قوى من لك ويف ٕاطار ق�ا
  .حساب

  الس�ید الرئ�س،
ٕان هذه اجللسة املمتزية الیوم، اليت تنعقد ملناقشة تقر�ر جلنة تقيص 

واليت  ،احلقائق حول الصندوق املغريب �لتقا�د، تعترب حمطة دس�توریة هامة
من �اللها �س�تطیع السلطة ال�رشیعیة إالطالع �ىل معل خمتلف 

ؤسسات العموم�ة واملسا�دة �ىل الق�ام ب�ٔدوارها ا�س�توریة املنوطة هبا، امل
ٕاعامال لقوا�د الشفاف�ة والزناهة يف تدبري املال العام، ويه م�ادرة ٔ�یضا �سامه 
يف تعز�ز التفا�ل إالجيايب بني املؤسسات ا�س�توریة ال�رشیعیة مهنا 

  .والتنف�ذیة والرقابیة
ة الربملانیة يف ٕاطار تعز�ز مسلسل الرقابة كام �زداد ٔ�مهیة هذه ا�لحظ

�ىل الس�یاسات العموم�ة يف جمال مراق�ة رصف املال العام، مع ٕابداع �ٓلیات 
�دیدة وفعا� حلاكمة ج�دة يف تدبري املالیة العموم�ة، من م�طق م�ين �ىل 
الرصد والت��ع ب�ٓلیات م�سمة �ملوضوعیة، متاش�یا مع تطلعات املغاربة ٕاىل 

یاة العامة وٕاجناح ورش إالصالح املؤسسايت، من ق�یل تق�مي ختلیق احل 
وحامیة م�ادئ وقمي احلاكمة الرش�یدة والشفاف�ة واملساء�، وٕاقرار م�دٔ� 
احلاكمة اجلیدة وربط املسؤولیة �حملاس�بة هبدف وضع �د لهدر املال العام 

القانون وٕاعامل احلاكمة اجلیدة يف تدبري الش�ٔن العام، مع تعمیق دو� احلق و 
واس��صال م�ابع الفساد، حتس��ا لعالقة املواطنني �ملؤسسات العموم�ة 
وحتق�ق قفزة نوعیة يف اسرتداد الثقة واملصاحلة بني املؤسسات وسا�ر 
املواطنني، بغیة �رس�یخ �س�تقرار املؤسسايت والس�یايس املمزي لبالد�، 

دس�توریة وذ� يف ضوء م�ظور دس�توري واسرتاتیجي �دد بدقة هندسة 
  .�لسلط قامئة �ىل التاكمل النوعي

هاته الفلسفة اليت ٔ��رزت دینام�ة جملس�نا املوقر، ؤ�ظهرت طبیعة 
املاكنة اليت م�حها ا�س�تور �لسلطة ال�رشیعیة بتقویة ٔ�دوراها الرقابیة من 
�الل جلن �س�تطالع وجلن تقيص احلقائق، واليت تعترب �مة يف جتس�ید 

دبري الش�ٔن العام، ح�ث م�حها ا�س�تور ٕاماكنیات البعد ا�ميقراطي يف ت
�دیدة ؤ�كرث مرونة �سمح لها �ملبادرة يف ٕا�داث هذه ا�ل�ان دون 
صعو�ت، وذ� �الق�صار �ىل نصاب ال یتعدى ثلث ٔ�عضاء ٔ��د 
ا�لسني عوض أ��لبیة يف ا�س�تور السابق، مع توس�یع جمال �خ�صاص 

سسات العامة وكذا ختویل صالح�ة ٕا�ا� ل�شمل التقيص يف املقاوالت واملؤ 
التقار�ر �ىل القضاء لرئ�س جملس املس�شار�ن والتنصیص �ىل اطالع 
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ا�لس ا�ي شلكها �ىل نتاجئ ا�لجنة، مما یعرب �لك وضوح عن ٕارادة املرشع 
  .يف ٔ�ن �رفع مسؤولیة اجلهاز التنف�ذي عن مصري التقار�ر

كرب، وهو ما یعید املصداق�ة و�لتايل مينح لعمل هذه ا�لجن صدق�ة �ٔ 
�لمؤسسة ال�رشیعیة ویعزز �ٓلیات العمل املؤسسايت ا�ميقراطي، ویدمع 

  .الربملان يف مراق�ته �لعمل احلكويم ومسامهته يف ختلیق احلیاة العامة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

يف هذا إالطار، ال �سعنا يف الفریق احلريك ٕاال ٔ�ن �س�ل ٔ�مهیة 
لها ٔ�عضاء جلنة تقيص احلقائق وأ�طر املوا�بة لها، هاته ا�هودات اليت بذ

ا�هوادت املمتث� يف تقر�رها املعروض �ىل ٔ�نظار� الیوم من ٔ��ل م�اقشة 
مضمونه والوقوف �ىل ماكمن اخللل، مس�تحرض�ن هنا الظرف�ة الصعبة اليت 
اش�تغلت فهيا هاته ا�لجنة من ٔ��ل تنو�ر الرٔ�ي العام �اكفة املعطیات 

رتبطة مبوضوع من ق�یل التقا�د، حظي وما زال حيظى �ه�م الرٔ�ي العام امل
من �الل اجللسات العامة �لربملان ٔ�و الص�افة اليت �رست �زيا �بريا من 

  .كتا�هتا لهذا املوضوع
  الس�ید الرئ�س،

ٕان هذا التقر�ر املتوا�د بني ٔ�یدینا ی�سم �ٔ�مهیة مباكن، �اصة ملا 
�شخیص ومراق�ة مؤسسة هامة من ق�یل  تضمنه من مالحظات يف

س�نة  86مؤسسة الصندوق املغريب �لتقا�د، بعمره الزمين املمتد �ىل مدى 
ومكو�ته إالداریة املتنو�ة، هذا التقر�ر ا�ي محل مضمون وجحم 
�خ�الالت اليت وقفت �لهيا ا�لجنة واليت سطرت عناو�هنا الكربى يف 

املغريب �لتقا�د، هاته املؤسسة  تقر�رها، ويه تتفحص مؤسسة الصندوق
العموم�ة اليت تعترب من ٔ�وىل مؤسسات �ح�یاط إالج�عي �ملغرب نظرا 
لعدد املنخرطني واملتقا�د�ن املنمتني لها، ويه عناو�ن تؤكد �مللموس ٔ�ن 
هذه املؤسسة رامكت اخ�الال م�ذ عقود، واليت جتسدت يف ٔ�زمة حق�ق�ة 

ی� من ال�س�یري الالعقالين �لصندوق وسوء �جتة عن سريورة �رخيیة طو 
تدبري ٔ�نظمته من �الل همينة أ�مد القصري �ىل ٔ�مناط الق�ادة السائدة 
عوض أ�مد�ن املتوسط والطویل، �لام ٔ�ن ٕاشاكلیة الصندوق املغريب 

  .�لتقا�د �س�توجب نظرة مشولیة م�اكم� �ىل املدى البعید
  الس�ید الرئ�س،

�لتقا�د �رجع ٔ�ساسا ٕاىل مر�� �رخيیة متتد  ٕان ٔ�زمة الصندوق املغريب
س�نة،  40ٔ�ي �ىل مدى  ،1996ٕاىل �ایة س�نة  1956ٔ�ساسا من س�نة 

خضع فهيا هذا الصندوق �ل�س�یري املبارش من طرف ا�و�، ومن مت بدٔ�ت 
وبذور زرا�ة ٕافالسه �منو و�كرب �س�ب  ،بوادر تدهوره تظهر ش��ا فش��ا

اه هذا الصندوق، ٕاضافة ٕاىل ٔ�نه مل خيضع یوما �دم ٔ�داء ا�و� ملساهامهتا جت
�ل�ساوي مع �يق الصنادیق أ�خرى من ح�ث املساهامت اخلاصة ��و� 
ومسامهة املنخرطني، �هیك عن العامل ا�ميغرايف ا�ي �مكن يف ارتفاع 
م�وسط ٔ�مد احلیاة �ى املغاربة واخنفاض معدل اخلصوبة، قس �ىل ذ� 

ذات الطبیعة التدبريیة اليت یعاين مهنا الصندوق  إالخ�الالت الوظیف�ة

املغريب �لتقا�د، واليت ٔ�صبحت مبثابة �المة تؤرش �ىل غیاب حاكمة 
 -حسب مؤرشات و�الصات التقر�ر  - رش�یدة ؤ�زمة ختطیط �اكد �كون 

ختطیطا لٔ�زمة، و�لتايل ٔ�صبح ملف ٕاصالح هذه املؤسسة ملفا س�یاس�یا 
ا، كام ٔ�ن العجز ا�ي حلق الصندوق تعمق جراء واق�صاد� واج�عیا وتق�ی

نتاجئ س�یاسة اخلوصصة اليت مت اع�دها دون التفكري يف انعاكساهتا السلبیة 
وا�ي تقلصت قا�دة م�خرطیه من جراء  ،�ىل الصندوق املغريب �لتقا�د

تفویت مقاوالت معوم�ة �لقطاع اخلاص، وكذا ن���ة تبعات �ر�مج املغادرة 
واخ�الل التوازن بني املنخرطني  ، اس�تفاد مهنا �بار املوظفنيالطوعیة اليت

اجلدد و�دد املتقا�د�ن، �ىل �لف�ة تقلیص فرص التوظیف و�ريها من 
الس�یاسات �ري الناجعة اليت ٔ�د�لت الصندوق يف العجز ا�ي یعانیه جراء 
ارتفاع املصاریف مقابل اخنفاض املداخ�ل من ق�یل سوء توج�ه اس��ر 

  .ة املالیة �لصندوق و�دم تنویعهااحملفظ
  الس�ید الرئ�س،

نقف وقفة ت�ٔمل عند �الصة هامة مفادها ٔ�ن  ،يف الفریق احلريك ،ٕاننا
ٕاصالح الصندوق املغريب �لتقا�د من طرف احلكومة ٔ�و �ٔ�حرى ت�ٔ�ري 
جعزه ٕاىل بضع س�نوات قادمة، رمغ ٔ�مهیته ورضورته، هو ٕاصالح جزيئ ذو 

هیلكیا، �روم ٕا�ادة حتدید دور ا�و� يف �القهتا طابع مايل ول�س ٕاصال�ا 
مع هذا الصندوق، مما یرضب بعمق مك�س�بات املنخرطني واس�تقرارمه 

  .�ج�عي، �اصة �ل�س�بة �لرشحية ذات ا��ل الضعیف واملتوسط
كام نعترب يف فریق�ا ٔ�ن إالصالح احلق�قي جيب ٔ�ن یندرج مضن 

شلك م�واز مع ٕاصالح صندوق إالصال�ات الكربى واليت جيب ٔ�ن تمت � 
  .املقاصة والنظام الرضیيب ؤ�نظمة أ�جور و�رامج الر�ایة �ج�عیة

كام ٔ�ن هذا إالصالح جيب ٔ�ن �كون ٕاصال�ا مشولیا طویل أ�مد 
  .ول�س جزئیا وظرف�ا مع ارتباطه ارتباطا وثیقا �لك �ٓلیات امحلایة �ج�عیة

رضورة اس�تكامل هذه احملطة واعتبارا ملا س�بق، نؤكد يف فریق�ا �ىل 
الهامة ملسارها ا�س�توري، �ىل اعتبار ٔ�ن جلنة تقيص احلقائق ما يه ٕاال 
ٕا�دى ا�ٓلیات �لحصول �ىل املعلومات العموم�ة، ف�إالضافة ٕاىل ا�ور 
الوظیفي املرتبط مبراق�ة معل احلكومة وطریقة تدبريها �لش�ٔن العام، تعترب 

ملعلومات العموم�ة من مصادرها املتعددة ٔ�داة ٔ�ساس�یة لبحث الربملان عن ا
وتنو�ر الرٔ�ي العام �اكفة املعطیات املرتبطة مبوضوع حيظى �ه�م الرٔ�ي 
العام، فه�ي ل�ست �ة ٕادانة وال موقع ٕاصدار أ�حاكم، فاحلدیث عن �ٓلیة 
التحق�ق �رتبط ٔ�ساسا �لبحث عن �دود هذه ا�ٓلیة، ويه احلدود املرتبطة 

ح�ث ٔ�ن �مة هذه ا�لجنة �رتبط �سلطة الربملان يف  مببدٔ� فصل السلط،
جتمیع املعلومات وصیا�ة إالس�ت��ا�ات، وهو ما یؤدي ٕاىل ٕا�رة املسؤولیة 
الس�یاس�یة �لحكومة ٔ�و عرض امللف �ىل القضاء، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن اجلهة 
الوح�دة ا�و� لها ٕاصدار أ�حاكم و�رت�ب ا�الفات املث��ة يه السلطة 

�لتايل فهاته ا�لجنة ال ميكهنا احللول حمل السلطة القضائیة، القضائیة، و
وتقر�ر هذه ا�لجنة املوقرة من ٔ�مهیة يف �سلیط الضوء �ىل وقائع �س�تدعي 
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التدق�ق واملتابعة، وما خيو� ا�س�تور �لم�لس من �الل حق إال�ا� �ىل 
  .القضاء من طرف الس�ید الرئ�س

  الس�ید الرئ�س، 
 فریق�ا �ىل رضورة القطع مع حتمیل ٔ�خطاء نؤكد يف ،يف هذا الصدد

م�ل هذه املؤسسات �لمواطنني بفرض رضائب تثقل اكهلهم، ٔ�و 
�ٕالق�طاع من أ�جور �ىل شلك ٕاصالح، مما حيیلنا �ىل ٕاعامل س�یادة 
القانون وم�طق احملاس�بة، دون ٔ�ن ن�ىس التفكري و�شلك جامعي يف ٕابداع 

، فٕاصالح الصندوق املغريب احللول لت�اوز هذه املؤسسات ٔ�زماهتا
�لتقا�د هو ورش اسرتاتیجي جيب ٔ�ن ال تد�ل ف�ه احلسا�ت الس�یاسویة 
الضیقة، فأ��در بنا ٔ�ن نوا�ه أ�زمة �لك عقالنیة ومسؤولیة و�حلسم 
والعزم الالزمني بدل البحث عن وصفات العالج املب��ة �ىل املسك�ات 

  .واملهد�ت
  الس�ید الرئ�س،

  السادة،حرضات الس�یدات و 
، ورمغ تقر�رهإاذ جندد التنویه بعمل ا�لجنة املوقرة، ومبجمل مضامني 

ضیق احلزي الزمين ا�ي م�ح لنا �راسة التقر�ر، فٕاننا جسلنا بعض 
  .املالحظات وإالقرتا�ات اليت نود طر�ا ٕاغناء لهذا ا�هود الهام

دوق م�ذ مل �رش التقر�ر ٕاىل تعرث اج��ات ا�لس إالداري �لصن ،ٔ�وال
، وكذا تعطیل معل ا�لجن ا�امئة، وهیئة احلاكمة امللكفة �لرقابة 2014

وت��ع تنف�ذ املزيانیة واملعامالت يف جمال اس��رات الصندوق، ويه 
  .اخ�الالت، �ا� ثبوهتا، تؤكد سوء احلاكمة إالداریة

من اخلالصات أ�ساس�یة اليت مل �رش ٕا�هيا التقر�ر كذ� هو  ،�نیا
ل التوازن �ىل مس�توى ا�متثیلیة يف ا�لس إالداري مبا یقوي �انب اخ�ال

  .إالدارة �ىل حساب ممثيل املنخرطني
�لثا، التقر�ر تقاطع مع مجمل ما �اء يف تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، 

، وهو ما 2016وا�ي صدر بطلب من جملس املس�شار�ن يف فاحت نونرب 
  .سات ال�رشیعیة�زيك �اكمل الفعل الرقايب �لمؤس 

رابعا، رضورة ا�متیزي بني وضعیة الصندوق وبني الس�یاسة اليت متلهيا 
ا�و� مبختلف مؤسساهتا �ىل الصندوق، �ىل اعتبار ٔ�ن �مة ا�لجنة 
املوقرة هو البحث يف وضعیة الصندوق والتقيص يف إالخ�الالت احملمت�، 

ا، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن ول�س تق�مي إالصال�ات املقررة ٔ�و اختاذ مواقف بصدده
ذ� من مصمي اخ�صاص املرشع، ويف صدارته الربملان مب�لس�یه، وهو ما 

  .�س�توجب يف نظر� ا�متیزي بني اخلالصات والتوصیات
�امسا، نؤكد �ىل رضورة الرشوع يف ٕاصالح هیلكي مشويل مللف 
التقا�د، والتفكري امجلاعي يف �لول متكن من بناء قطبیة يف الصنادیق 

ىل ٔ�ساس توس�یع قا�دة املنخرطني ل�شمل القطاع اخلاص وقطاع القامئة، �
اخلدمات، والرفع من �س�بة إالس��رات �ارج س�ندات اخلزینة، وٕاقرار 
حاكمة ج�دة يف تدبري املؤسسات املعنیة، حىت خنرج من واقع ال �رتفع 

  .املسامهة ٔ�كرث والعمل لفرتة طوی� من ٔ��ل معاش ٔ�قل: عنوانه إالصال�
 مجیعا خلدمة الوطن واملواطنني حتت الق�ادة احلكمية وفق�ا هللا

  .لصاحب اجلال� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �لس�ید املس�شار احملرتم

 30دق�قة و 13اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار يف �دود 
  .�نیة

  :الس�ید حلسن ٔ�دعي �شاراملس 
  .والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف أ�ن��اء واملرسلني ،�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٕانه لیوم �رخيي مشهود ٔ�ن یعقد جملس�نا املوقر دورة اس�ت��ائیة مببادرة 

 66مني، تطبیقا ملق�ضیات الفصل من ٔ��لبیة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن احملرت 
معترب�هنا �لسة �رخيیة اس�ت��ائیة �لك املقای�س، اس�ت��ائیة  ،من ا�س�تور

ٔ�هنا تناقش تقر�را �لجنة تقيص احلقائق، هو أ�ول من نو�ه يف �رخي 
املؤسسة يف العهد ا�س�توري اجلدید، و�رخيیة ٔ�ن هذا ا�لس هو ٔ�ول 

بادرة من ٔ�عضائه، وهو ما یعزز رقابة الربملان جملس یعقد دورة اس�ت��ائیة مب 
وجيسد البعد احملسا�يت لهذا ا�لس يف تفعیل  ،�ىل املؤسسات العموم�ة

  .2011م�دٔ� ربط املسؤولیة �حملاس�بة ا�ي �اء عامد دس�تور 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٔ�مهیة هذه ا�ورة تتجسد ٔ�یضا يف �دول ٔ�عاملها ا�صص لها واملرتبط 
 ،ا مبناقشة موضوع ٔ��ر نقاشا معوم�ا واسعا، وحرك املیاه الراكدةٔ�ساس

یتعلق أ�مر �لتقا�د �اصة عندما د�لت احلكومة جبرٔ�ة س�یاس�یة �برية 
ومعها املؤسسات ا�س�توریة اليت اش�تغلت �ىل هذا املوضوع ووضعت 
رهن ٕاشاراتنا �ٓراء اس�شاریة حمرتمة، اكنت لكها موضوعیة اك�لس أ��ىل 

  .سا�ت وا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ�لح 
ٔ�كدت جممتعة �ىل ٔ�ن ٔ�زمة دميومة التقا�د �ددة �لسمل �ج�عي، 
و�لتايل اس�تع�لوا مجیعا إالصالح ا�ي �اءت به احلكومة بعدما طرح�ه 
�لنقاش دا�ل غرفيت الربملان، ف�ٔ�ر ما ٔ��ر من نقاش اكن عنیفا يف بعض 

دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ومن موقعنا  ا�لحظات، ح�ث معلنا
دا�ل أ��لبیة التصویت �لیه بعد تعدیل بعض مق�ضیاته، م�حملني يف 
ذ� اكمل مسؤولی��ا الس�یاس�یة �حزب حيرتم الزتاماته وتعهداته الس�یاس�یة 
مبنطق مصل�ة الوطن ق�ل ٔ�ي �سب س�یاسوي زائل يف غیاب بدائل 

�ج�عیني، ا��ن �ارضوا �شدة ذ� موضوعیة من طرف اكفة الفرقاء 
إالصالح حمرتمني مواقفهم وتو�اهتم، وا��ن دفعوا يف اجتاه �شك�ل هذه 

لجنة اليت حنن بصدد م�اقشة تقر�رها، ح�ث سامهنا كفریق من دا�ل ا� 
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هذه املؤسسة ب�ٓرائنا ؤ�فاكر� �لك جترد، هدف�ا الوصول ٕاىل حق�قة لك ما 
یقال و�ك�ب عن هذا الصندوق من فساد يف التدبري، ح�ث وقف�ا �رب هذه 

  .املدة الطوی� �ىل لك احلقائق اليت تضمهنا هذا التقر�ر
م�اقشة قوانني التقا�د دا�ل الربملان ف�ه م�الغة �برية اكن یصاحب 

و�ل �بري مبحتوى ومضمون احلقائق اليت اس�متعنا لها ٔ�عضاء لهذه ا�لجنة 
املوقرة وال كربملان الیوم، ٔ�ن جحم �خ�السات اليت اكنت مزعومة 
واخلسا�ر املذ�ورة اكن فهيا مغاالة �برية وجمانبة �لصواب و�ل �بري حبق�قة 
املؤسسة، �ىل اعتبار الیوم ٔ�ن هذه ا�لجنة وقفت �ىل احلق�قة، ح�ث ٔ�رد� 
ٔ�ن نتو�ه �ربها ٕاىل الرٔ�ي العام الوطين ومعوم الشغی� املغربیة و�ىل رٔ�سها 
موظفو وموظفات القطاع العمويم، لنقول هلم ٔ�ن معلنا ٔ�عضاء ا�لجنة، اكن 

وانني املؤطرة لهذا معال مسؤوال وصارما، حرصنا ف�ه �ىل ٔ�ن نطبق لك الق
ا�س�تور، النظام ا�ا�يل �لم�لس والقانون التنظميي لعمل جلن (العمل 

  ).تقيص احلقائق
ح�ث وصلنا ٕاىل �د ا�لجوء ٕاىل القضاء عندما تبني ٔ�ن هناك �شو�ش 
�ىل معل ا�لجنة، و�لتايل فٕان اخلالصات و�س�ت��ا�ات تبني حق�قة 

يف ٕا�داث هذه املؤسسة ومن اليت ت�ٔخرت  1996مسؤولیة ا�و� ق�ل 
�اللها مسؤولیة احلكومات املتعاق�ة، املؤسسة ا�س�توریة الساهرة �ىل 
تدبري املرافق العامة ومسؤولیهتا �ىل معل املؤسسات العموم�ة ٔ�ن تعمل 
�ىل بلورة �الصات هذا التقر�ر ؤ��ذها بعني �عتبار يف ٔ�ي ٕاصالح 

�الالت احلق�ق�ة اليت شابته مرتقب لهذا املرفق احلیوي، حبیث ٔ�ن �خ 
، ح�ث ت�ٔخرت ا�و� واحلكومات أ�وىل يف 1958اكنت م�ذ بدایته س�نة 

، ٕاضافة ٕاىل اخ�الالت ٔ�خرى مرتبطة ٔ�ساسا 1996هیلكته ٕاىل س�نة 
  :ويه ،بغیاب املراق�ة وا�ي اكن �س�تحوذ �لیه م�طق التعل�ت

ة اليت اكنت �ري ال�س��قات املمنو�ة لنظام املعاشات العسكریة وأ�نظم -
  مسامهة؛

  م�ح معاشات بدون س�ند قانوين؛ -
اختاذ قرارات س�یاس�یة وٕاداریة ٔ��رت يف ذ� الوقت �ىل مسار الصندوق  -

بفعل  1996ق�ل س�نة " صندوق ٔ�سود"مبثابة  -ا�ي اكن ٕان حص التعبري 
الفائض ا�ي اكن یتوفر �لیه جراء ارتفاع املعامل ا�ميغرايف ا�ي اكن یصل 

، ح�ث وصل الیوم 1990س�نة  9.8مس�تف�د و 1م�خرط �ىل  12ٕاىل �د 
، مقابل وا�د مس�تف�د، كام ٔ�ن هذا املؤرش مرحش 2017س�نة  2.2ٕاىل 

  بفعل توقف معلیة التوظیف؛ 2017لالخنفاض يف س�نة 
�دم ٔ�داء لك ما بذمة ا�و� لفائدة الصندوق، ح�ث ٕانه الزالت  -

حسب ما �رب عنه ملیارات،  6املت�ٔخرات من الفواتري تصل ٕاىل 
مث ضعف  ،املسؤولون املس�تجوبون �ىل مس�توى ٕاضافة ٕاىل املؤسسة

  .احملفظة املالیة
  الس�ید الرئ�س،

لقد وقفت ا�لجنة �ىل ٔ�ن إالصالح املق�ايس املعمتد مؤخرا لن حيل 

فعىل احلكومات القادمة مسؤولیة �س�مترار يف إالصالح �رب  ،إالشاكلیة
حساب امل�ٔجور�ن وشغی� القطاع  البحث عن بدائل ال �كون �ىل

  .العمويم
فٕان مجمل اخلالصات املتوصل ٕا�هيا ال خترج عن س�یاق ما �اء  ،��

، 2017ینا�ر  17به التقر�ر أ��ري �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت الصادر يف 
  .وا�ي مت عرضه ٔ�مام جلنيت املالیة والتعلمي مب�لس�نا املوقر

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  لسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس�یدات وا

اكنت هذه يه مدا�� فریق التجمع الوطين لٔ�حرار حول تقر�ر هذه 
ا�لجنة وا�ي اعمتد� ف�ه �ىل املوضوعیة ومصل�ة الوطن يف م�اقش�ته، 
�ٓملني ٔ�ن یتوسع معل جملس�نا ل�شمل قطا�ات ومؤسسات معوم�ة ٔ�خرى 

ي �ىل درب ٕارساء دو� احلق لتطو�ر ٔ�دائنا الرقايب وتعز�ز مسار� ا�ميقراط
  .والقانون واملؤسسات

  .وشكرا ،والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته، وبق�ة الوقت �لفریق التقديم

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

دقائق  10اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب يف �دود 
  .�نیة 30و

  :� حفظياملس�شار الس�ید عبد االٕ 
  .والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني ،�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
امسحوا يل بدایة ٔ�ن ٔ�هنئمك، الس�ید الرئ�س احملرتم، ومن �اللمك 
الس�یدة والسادة ٔ�عضاء مك�ب ا�لس احملرتمني �ىل سهرمك يف س��ل ٕاجناز 

ل هذه ا�لجنة، واليت تعد أ�وىل من نوعها يف الوالیة ال�رشیعیة احلالیة، مع
كام ٔ�ه� ٔ�عضاء ا�لجنة املوقرة �ىل ا�هودات اجلبارة اليت بذلوها طی� 
الس�تة ٔ�شهر املاضیة، واليت �لكلت ٕ�صدار هذا التقر�ر ا�ي جنمتع الیوم 

  .ملناقشة مضام�نه
جنة، البد من اس�تحضار ا�واعي وق�ل ا�خول يف م�اقشة تقر�ر ا�ل 

والس�یاق العام ا�ي اكن وراء �شك�ل جلنة تقيص احلقائق حول الصندوق 
  .املغريب �لتقا�د

  الس�ید الرئ�س،
لقد ٔ��ر موضوع ٕاصالح ٔ�نظمة التقا�د، خصوصا نظام املعاشات املدنیة 

ت املد�ر من ق�ل الصندوق املغريب �لتقا�د، �دال واس�ت�ٔ�ر �ه�م مجیع ف�ا
ت�ين ٕاصالح  71.14ا�متع �ىل ٕا�ر ٕاقرار احلكومة مبوجب القانون رمق 

، ��ل اس�تع�ايل ورضوري و�ٓين لتحسني ٔ�فق 2016مق�ايس يف صیف 
دميومة نظام املعاشات املدنیة وتدعمي توازنه املايل �ىل املدى القریب، 
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خصوصا بعد ٕاصدار �دة مؤسسات دس�توریة وطنیة تقار�ر �شري ٕاىل 
وضعیة املالیة اليت یعاين مهنا الصندوق املغريب �لتقا�د، اكن هشاشة ال

، وا�ي ٔ�كد 2013ٔ��رزها �شخیصا ٔ�جنزه ا�لس أ��ىل �لحسا�ت س�نة 
ف�ه ٔ�نه �س�ب الت�ٔخر يف تنف�ذ ٕاصال�ات هیلكیة ومعیقة، فٕان دميومة 

 2014النظام �ددة، وهو ما زكته تفامق الوضعیة املالیة �لصندوق س�نة 
ٔ�ول جعز تقين، ح�ث ٔ�ن مساهامت املنخرطني مل تعد �كفي �متویل  ب�سجیل

  .معاشات التقا�د دون ا�لجوء ٕاىل �ح�یاطیات
و�ىل ٕا�ر مصادقة الربملان �ىل هذا القانون، ومن ٔ��ل اس�ت�الء 
احلق�قة الاكم� حول العوامل وأ�س�باب احلق�ق�ة ملا �ٓلت ٕالیه وضعیة 

وجود اخ�الالت يف التدبري من �د�ا،  الصندوق املغريب �لتقا�د، وحتدید
ويف ٕاطار �خ�صاصات والصالح�ات ا�س�توریة ا�و� �لم�لس، 
وتفعیال �لمق�ضیات ا�س�توریة اليت تؤكد �ىل تعز�ز م�ادئ احلاكمة اجلیدة 
وٕاعامل �ٓلیاهتا وربط املسؤولیة �حملاس�بة، �شلكت ��لس جلنة تقيص 

من ا�س�تور  67لتقا�د، طبقا �لفصل احلقائق حول الصندوق املغريب � 
املتعلق بطریقة �س�یري ا�ل�ان  085.13ومق�ضیات القانون التنظميي رمق 

النیابیة لتقيص احلقائق ؤ�حاكم النظام ا�ا�يل �لم�لس، وهو يف نظر� 
مبثابة متر�ن دميقراطي �كرس املامرسات الربملانیة اجلیدة يف جمال تعز�ز وتقویة 

  .�لربملان الوظیفة الرقابیة
  الس�ید الرئ�س،

ت�ٔس�سا �ىل ما س�بق، و�لرجوع ٕاىل مضمون التقر�ر، فٕاننا �س�ل يف 
فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب و�اهة املهنجیة املتبعة يف ٔ�شغال ا�لجنة 
�الل خمتلف مرا�لها وموضوعیة معلها، ح�ث متزي التقر�ر ا�ي متخض 

و�ل اخلالصات اليت توصل ٕا�هيا،  عهنا �اللتقائیة �ىل مس�توى ال�شخیص
مع مضامني التقار�ر الصادرة عن املؤسسات ا�س�توریة الوطنیة، خصوصا 

 2014الرٔ�ي الصادر عن ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ لس�نة 
واليت  2017و 2013، 2006وتقار�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت لس�نوات 

  :ٔ�مجعت قاطبة �ىل
ا �ٓلت ٕالیه وضعیة الصندوق املغريب �لتقا�د ٔ�ن الس�ب الرئ�يس يف م

�متثل يف الت�ٔخر يف م�ارشة إالصال�ات اليت ٔ�وصت هبا ا�لجنة الوطنیة 

وا�لجنة التق�یة املتفر�ة عهنا واليت تضم ممثلني عن الوزارات املعنیة 
واملركز�ت النقابیة و�حتاد العام ملقاوالت املغرب عن القطاع اخلاص 

تقا�د، واليت عهد ٕا�هيا �لتفكري يف املوضوع، واليت ٔ�جنزت ومدراء صنادیق ال 
�شخیصا �تلف ٔ�نظمة التقا�د واقرتحت س��اریوهات لٕالصالح م�ذ س�نة 

) املق�ايس والهیلكي(، و�س�ب ت�ٔج�ل إالصالح الشمويل والعمیق 2007
، )2016- 2006(و�س�مترار يف وضعیة امجلود ملدة قاربت عرش س�نوات 

التدهور املايل �لصندوق، و�لتايل ارتفاع لكفة إالصالح ٔ�دى ٕاىل تعمیق 
املطلوب، مالیا واج�عیا، اكن من املمكن تفادیه ٔ�و �ىل أ�قل التخف�ف 

 من �ٓ�ره؛

ٔ�ن �خ�الالت الب��ویة يف نظام املعاشات املدنیة القامئ �ىل التوزیع 
طة ٔ��رت �شلك قوي �ىل التوازن املايل �لصندوق، خصوصا ت� املرتب

برتاجع املعامل ا�ميغرايف ا�ي یعد عنرصا �اسام يف ضامن دميومة ٔ�نظمة 
  .التقا�د املب��ة �ىل م�دٔ� التوزیع

�ٕالضافة ٕاىل عوامل ٔ�خرى مرتبطة �رتفاع معدل الت�ٔطري والز�دة يف 
أ�جور و�رسیع وترية الرتق�ة يف ا�ر�ة، �ٕالضافة ٕاىل املنحى التصا�دي يف 

تقلیص (�د�ن وذوي احلقوق، مقابل �راجع �دد املنخرطني �زاید �دد املتقا
، ح�ث یت�ه �دد املنخرطني يف النظام )التوظیف يف إالدارة العموم�ة

انتقل املؤرش ا�ميغرايف (لیوازي تقریبا �دد املتقا�د�ن يف الس�نوات املق�� 
 إالخوان تد�الت يف �اء كام ،�1986ش�یط ملتقا�د وا�د س�نة  12من 

، وی��ظر ٔ�ن یصل هذا املعامل 2016س�نة  2.2ٕاىل س�بقوين، ��نا الزمالء
، هذا دون ٕاغفال �رتفاع امللحوظ ٔ�مد احلیاة مع ما 2024س�نة  1.5ٕاىل 

 .یرتتب عن ذ� من �لق الزتامات ٔ�كرب �ل�س�بة لنظام املعاشات املدنیة
ٔ�ن بعض �خ�الالت �ىل مس�توى التدبري راجعة �ٔ�ساس ٕاىل 

اليت مر مهنا إالطار القانوين والتنظميي �لصندوق، من  خمتلف املرا�ل
مصل�ة بوزارة املالیة وصوال ٕاىل مؤسسة معوم�ة، لكها مرا�ل ٔ�دت ٕاىل 
ضعف حاكمة الصندوق، مما �س�توجب املراجعة و�رتقاء ب�ٔداء ٔ��زة 
حاكم�ه حىت �كون يف مس�توى ٔ�فضل املعایري املعمول هبا، �اصة �النف�اح 

 .اء مس�تقلني، متاش�یا مع توصیات ا�لس أ��ىل �لحسا�تٔ�كرث �ىل �رب 
ا�سام نظام املعاشات املدنیة ق�ل الس�نة املاضیة، یعين ق�ل إالصالح 
املعیاري �س�اء �بري، ح�ث مينح ملنخرطیه عن لك س�نة اشرتاك قسطا 

، خصوصا ٔ�ن املعیار أ�سايس ا�ي یمت �ىل ٔ�ساسه %2.5س�نو� مبعدل 
�ٓخر ٔ�جر، معدل أ�جر، ب�� النظام امجلاعي م�ال يف  ا��ساب املعاش هو

جمال املقارنة، النظام امجلاعي ملنح رواتب التقا�د ا�ي یعمتد معدل ٔ�جر 
مجموع س�نوات العمل كقا�دة ال��ساب معاشات التقا�د، وهو يف نظر� 

 .ح�ف جيب اس�تدراكه، وذ� نقو� من �ب إالنصاف
، وهذا كذ� جنزم هباذ املس�ٔ�، قامت ٕادارة الصندوق املغريب �لتقا�د

 ،�الل الس�نوات أ��رية مبجهودات �مة بفضل كفاءة ٔ�طرها ومسؤو�هيا
وسامهت كذ� يف التخف�ف من �س�بة جعز الصندوق واحملافظة �ىل توازنه 

 .املايل
النصوص القانونیة والتنظميیة املرتبطة بتوظیف اح�یاطیات الصندوق ال 

�ة �ىل مس�توى هامش جماالت �س��ر لتوظیف فائض �متزي �ملرونة الاكف 
 نظام املعاشات املدنیة ب�سب مرتفعة يف �ري س�ندات اخلزینة؛

تعدد املتد�لني يف ٔ�نظمة الصندوق وتدا�ل �خ�صاصات يف تدبري 
 .شؤوهنا

  الس�ید الرئ�س،
رمغ إالجراءات واملبادرات ال�رشیعیة اليت تب�هتا احلكومة يف تعاطهيا مع 

عطاب الب��ویة �لصندوق املغريب �لتقا�د، فميكن القول ٔ�هنا �ىل نقائصها ا�ٔ 
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قد ج�بت البالد الوقوع يف ٔ�زمة حق�ق�ة �س�ب �دم الوفاء مبس�تحقات 
املتقا�د�ن، �ىل اعتبار ٔ�ن ت�ٔمني رصف املعاشات يه ٔ��د املدا�ل 

  .أ�ساس�یة لالس�تقرار النفيس و�ج�عي �لمنخرطني
�ات انعاكسات سلبیة �ىل ا�ورة �ق�صادیة كام ج�بت هذه إالصال

الوطنیة لكون جزء من هذه �ح�یاطات املالیة �لصندوق �س�مثر يف 
السوق املايل، وكذا �ىل توازن املالیة العموم�ة، ح�ث ٔ�ن �س�بة �مة 
كذ� من هذه �ح�یاطات یمت اس��رها يف اق�ناء س�ندات ا��ن ا�ا�يل 

 �2009الل الفرتة املمتدة ما بني  %20و 13 ٕاذ م�لت ما بني ،��و�
  .2016و

ٕاال ٔ�ن هذا إالصالح املق�ايس س�ميكن فقط من التخف�ف ا�ٓين من �دة 
الضغط �ىل اح�یاطات نظام املعاشات املدنیة وت�ٔج�ل مو�د جعزه يف ٔ�فق 

، مما �س�توجب معه تقدمي �لوال �ذریة لالخ�الالت الهیلكیة اليت 2028
يف ٕاطار رؤیة مشولیة مس�تق�لیة بعیدة املدى، �ىل ٔ�ساس  یعاين مهنا النظام

�نتقال ٕاىل نظام بقطبني معويم و�اص وفق �ارطة طریق واحضة املعامل 
ٕالصالح، �رب مرا�ل حمددة يف ٕاطار مقاربة �شار�یة، من �الل ت�ين قانون 

  .ٕاطار حيدد خمتلف مرا�ل إالصالح ��رتام ٔ�ج�دة زم�یة معقو�
  الس�ید الرئ�س،

يف أ��ري، وحفاظا �ىل دميومة نظام املعاشات املدنیة، وموازاة مع ما مت 
  :إالشارة ٕالیه سلفا، البد من اع�د ٕاجراءات ٕاضاف�ة �ىل املدى القریب هتم

حتسني وتطو�ر احلاكمة �لصندوق املغريب �لتقا�د، الس�� ف� یتعلق  -
مجیع ٔ�حاكم املیثاق  بتدبري احملفظة املالیة �لصندوق وكذا العمل �ىل تطبیق

املغريب �لمامرسات اجلیدة �لحاكمة �لم�ش�ٓت واملؤسسات العامة، و�اصة يف 
جمال �دد ٔ�عضاء ا�الس إالداریة ومشاركة ٔ�عضاء مس�تقلني ذوي �ربة مع 

  تفعیل ا�ل�ان املتخصصة؛

مراجعة النصوص املتعلقة �حملفظة املالیة مبا یضمن تنویع �س��رات  -
  اطر اليت قد هتدد التواز�ت املالیة �لصندوق؛وحيفظ من ا�

رضورة حتدید سقف لنظام املعاشات املدنیة ٕال�داث تقارب بني ٔ�نظمة  -
التقا�د �ىل غرار لك من النظام امجلاعي ملنح رواتب التقا�د والصندوق 

 .الوطين �لضامن �ج�عي ا��ان یعمالن هبذا املبد�ٔ 

  لعائلیة؛ٕاجياد �ل قانوين لرصف التعویضات ا -

تدعمي وتعممي نظام التقا�د التمكیيل من ٔ��ل الرفع من م�سوب  -
�ح�یاطات املالیة �لصندوق من �ة، وحتسني معاشات املتقا�د�ن 

  .خصوصا بعد ت�ين إالصال�ات املق�اس�یة �لصندوق من �ة ٔ�خرى
تلمك، الس�ید الرئ�س، ٔ�مه املالحظات اليت توخ�نا إالشارة ٕا�هيا واليت 

ب م�ظور�، ٕاىل ضامن اس�متراریة ودميومة نظام املعاشات هتدف، حس
  .املدنیة، ا�س�اما مع توصیات املؤسسات ا�س�توریة الوطنیة

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .دق�قة 12ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتايك احملرتم، يف �دود 

  :محمد �لمي الس�یداملس�شار 
  .د الرئ�سشكرا الس�ی

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن من 
ٔ��ل م�اقشة تقر�ر جلنة تقيص احلقائق حول الصندوق املغريب �لتقا�د اليت 
شلكها جملس�نا املوقر، وا�ي، يف احلق�قة، یعترب ٔ�ول متر�ن � يف ظل 

م�ه، واليت ٔ�عطت هذه  67اجلدیدة، بناء �ىل الفصل  الوثیقة ا�س�توریة
املادة اخ�صاصات وصالح�ات و�ام �دیدة �ل�ان تقيص احلقائق، مبا یعزز 

  .ا�ور الرقايب �لربملان ومبا یقوي �ٓلیات احلاكمة يف �س�یري الش�ٔن العام
انعقاد هذه ا�ورة �س�ت��ائیة يف م�ظور الفریق �شرتايك �اءت 

ق�ضیات القانون التنظميي املتعلق �ك�ف�ة انعقاد و�س�یري ٔ�شغال ا�س�اما مع م 
جلان النیابیة تقيص احلقائق، وملا نقول قانون تنظميي، القانون التنظميي هو 
ممكل ��س�تور، ا�س�تور يف املرتبة أ�وىل والقانون التنظميي ی�ٔيت دامئا من 

  .ٔ��ل �مك� وتفصیل ا�س�تور
 ا�س�اما ٕاىل ما �رسه القضاء ا�س�توري وانعقاد هذه ا�ورة ٔ�یضا ی�ٔيت

  .ببالد� يف �ز� مشاهبة
امسحوا يل �مسي  فعىل هذا أ�ساس، الس�ید الرئ�س، يف البدایة

ة ملؤسس��ا الفریق �شرتايك ٔ�ن ٔ�و�ه حتیة �الی اكفة ٔ�عضاء و�مس
جناز ا�ي توفق�ا يف ٕاجنا�ه، �شلك صادق و�رغبة ال�رشیعیة �ىل هذا االٕ 

  .�الیة من رئاسة ا�لس ومن اكفة مكو�ت جملس املس�شار�نوٕارادة 
كام ٔ�غتمن هذه الفرصة لتوج�ه التحیة مجلیع ٔ�عضاء ا�لجنة الربملانیة لتقيص 
احلقائق حول الصندوق املغريب �لتقا�د، �ىل العمل اجلبار ا�ي ٔ�جنزته، 
 رمغ لك الصعاب والعراق�ل، حبیث اس�تطاعت م�ذ الوه� أ�وىل ٔ�ن تظهر

عز�ا وٕارادهتا من �الل �ر�جمها املتاكمل ا�ي وضعته �س�یاق ومسار 
�رب �ٓلیة �س��ع �لشهود من �الل  2016لعملها م�ذ شهر غشت 

اجللسات اليت عقدهتا لالس��ع ٔ�و من �الل حتلیل الو�ئق ذات الص� 
  .�لصندوق املغريب �لتقا�د 

  الس�ید الرئ�س،
  رتمني،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احمل

كام یعمل امجلیع، ٔ�ن جناح معل ٔ�یة جلنة �رملانیة لتقيص احلقائق حول ٔ�ي 
موضوع �یفام اكن نو�ه �رتبط �دلیا �لس�یاق الس�یايس العام واملناخ ا�ي 
خيلقه، نظرا �لطبیعة الس�یاسة لعملنا حتت �فطة املراق�ة الربملانیة، سواء 

دد التحیة مرة �نیة لعمل لعمل احلكومة ٔ�و �لمؤسسات العامة، وهنا ٔ��
هذه ا�لجنة الربملانیة، ح�ث اش�تغلت يف ظل وضع س�یايس �اص یعرفه 
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امجلیع، مسته مرور مخسة ٔ�شهر ونیف �ىل �نت�ا�ت ال�رشیعیة اليت 
عرفهتا بالد�، و�الل هاته الفرتة مل �س�تطع الفا�ل الس�یايس �شك�ل 

عن ذ� من شلل �ام حكومة س�یاس�یة توافق�ة ٕاىل یوم�ا هذا، وما �رتب 
يف مؤسسات ا�و� ومن ب�هنا الربملان، و هو ما انعكس سلبا �ىل مصاحل 

  .املوطنني وتطلعاهتم لتحق�ق ا�ٓمال املرجوة
ا الوضع الس�یايس، و�دت ا�لجنة الربملانیة لتقيص احلقائق ذٔ�مام ه

حول الصندوق املغريب �لتقا�د، ومعها جملس املس�شار�ن �لضبط، نفسه 
لغط ول�س يف بعض أ�ح�ان حماو� لفرض �دل عقمي حول العالقة ٔ�مام 

اليت ی��غي ٔ�ن �سود بني حكومة ترصیف أ�عامل واملؤسسة ال�رشیعیة، 
وهو �دل، يف احلق�قة، اكن �ٕالماكن ٔ�ن نت�اوزه �ىل اعتبار ٔ�ن العالقة يف 

، أ�صل يه نفس العالقة اليت جتمع بني احلكومة وبني املؤسسة الربملانیة
اكن ی��غي اس�مترار املؤسسة ال�رشیعیة يف الق�ام  –يف تقد�ر�  –و�لتايل 

ولو بدورها الرقايب يف العالقة اليت جتمعها بوزراء يف احلكومة احلالیة، یعين 
حكومة ترصیف أ�عامل، ولكن هذا التو�ه مل �ك�ب � الن�اح مع لك 

  .ٔ�سف
�دم �س�ت�ابة �ىل  هذا الواقع دفع ببعض الس�یاس�یني وإالداریني ٕاىل

بعض �ساؤالت ٔ�عضاء ا�لجنة املوقرة، وهو ما متت إالشارة ٕالیه بوضوح يف 
التقر�ر املوزع �ىل الفرق وا�مو�ات الربملانیة واملوجود رهن ٕاشارة مجیع 
املس�شارات واملس�شار�ن الربملانیني، حبیث ٕان ا�لجنة ٔ�ح�ا� تطلب مهنا 

ملفوض القضايئ �ميثل ٔ�ما�ا من یعنیه أ�مر اس�تعامل �ٓلیة �س�تعانة �
أ�مر، ويه ن���ة م�ارشة ملا یعرفه املشهد الس�یايس احلايل ا�ي ال زال 
�راوح ماكنه يف معلیة التفاوض من ٔ��ل �شك�ل حكومة ما بعد انت�ا�ت 

، وا�ي ا�سم �س�یادة ٕاغراق املشهد الس�یايس بفوىض 2016ٔ�كتو�ر  7
ا الفا�ل الس�یايس املنوط �ىل �اتقه الترصحيات من ٔ�طراف �دة، بطله

معلیة �شك�ل احلكومة بترصحيات تغرق يف إالقصاء وفرض الرٔ�ي الوا�د، 
يف الوقت ا�ي اكن من املفروض ٔ�ن یمت تغلیب املصل�ة العلیا �لبالد اليت 
تتطلهبا املر�� حملیا، قار� ودولیا، يف ظل �امل �دید ی�شلك وال یعمل لك 

�ي س�سلكه، اليشء ا�ي یفرض �ىل امجلیع �س�تعداد املت��عني املسار ا
ملوا�ة الت�د�ت وا�اطر اليت هتدد بالد�، وما یفرضه كذ� الواقع 
ا�بلومايس م�ا من توح�د الصفوف وراء �ال� امل� من ٔ��ل تعز�ز 
املك�س�بات اليت حيققها یوم�ا �ىل مس�توى القارة إالفریق�ة و�ىل رٔ�سها عودة 

 �حتاد إالفریقي، وما یتطلبه أ�مر من بلورة رؤیة �لتصدي بالد� ٕاىل
  .خلصوم و�دتنا الرتابیة

دون ٔ�ن نغفل ا�ٓمال املعقودة �لینا كفا�لني س�یاس�یني من طرف 
الشعب املغريب من ٔ��ل �س�ت�ابة للك مطالبه �ق�صادیة، �ج�عیة 

رخيي مبناس�بة وكذ� التمنویة، وهو ما ٔ�كده �ال� امل� يف خطابه التا
  .املسرية اخلرضاء املظفرة من �امصة الس��غال دااكر

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

يف الفریق �شرتايك، عندما ن��اول النظر يف قطاع حساس من  ،ٕاننا
ق�یل الصندوق املغريب �لتقا�د، نظرا الرتباطه املبارش مبصل�ة املواطن، 

اطف الناخ�ني ٔ�و اس�تغالل ٔ�صواهتم، وٕامنا مهنا هو فٕاننا ال �س� د�د�ة عو 
إالصالح احلق�قي، ننطلق من ق�ا�اتنا الفكریة والس�یاس�یة املسطرة يف 
ٔ�دبیاتنا الفكریة حلزبنا، واليت ٔ�دى �لهيا املناضلون �حتادیون رضیبة 

ومست احلق يف احلریة طی� س�نوات  ،قاس�یة، مست احلق يف احلیاة
تنحو حنو ا�فاع عن مصاحل املواطنني وحتصني الرصاص، ويه ق�ا�ات 

مك�س�باهتم التارخيیة اليت حققوها بفعل نضاالهتم ٕاىل �انب القوى الوطنیة 
  .وا�ميقراطیة

ٔ�دبیاتنا، الس�یدات والسادة، تن�ين �ىل �لتقاء املبارش مع مطالب 
اع املركز�ت النقابیة العاد� ومع لك الرشاكء �ج�عیني �ىل قا�دة ا�ف

عن مصاحل الشعب املغريب، وهو ما دفعنا �لمشاركة الفعا� يف ٔ�شغال هذه 
ا�لجنة، وذ� ل�س �ر الرماد يف العیون ٔ�و جلرب اخلواطر، كام �اول 
املشككون الرتوجي �، بل �لوقوف يف احلق�قة �ىل ماكمن اخللل، بغیة 

فادة اخلروج �رؤیة شام� لٕالصالح ذو بعد هیلكي اسرتاتیجي �كون اس�ت
املواطن املغريب ٔ�ساسه اجلوهري، بدل �ر�اكن ٕاىل ٕاصالح جزيئ ذو بعد 
مايل ضیق جيیب فقط �ىل ٕامالءات املؤسسات املالیة الوطنیة ٔ�و ا�ولیة 
و هو ما �ٓ�ر�ه يف ح�نه و طالبنا ٕ�لغاءه، ٔ�ننا يف الفریق �شرتايك دامئا كنا 

  .مع املقاربة الشمولیة لٕالصالحضد املقاربة التجزی��ة لٕالصالح، وكنا دامئا 
انطالقا من هذا، جند ٔ�نفس�نا الیوم �كرر ما قلناه سابقا ٔ�ن �دم الزتام 
احلكومة السابقة بوعودها خبلق م�اصب شغل، وخصوصا يف ٔ�سالك 
الوظیفة العموم�ة، زاد من تفامق وضعیة الصندوق املغريب �لتقا�د، وهنا ن��ه 

�اء اليت �متتع به املوظف من ٕاىل خطورة حماو� �رس�یخ فكرة الس
الصندوق، ونعمل ٔ�ن إالصالح اجلزيئ �لتقا�د املطلوب جتمیده بين �لهيا، مما 

� بعض املركز�ت النقابیة، وكام ذحو� ٕاىل اكرثة اج�عیة كام �ربت عن 
ٔ�كده تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت خبصوص وضعیة الصندوق املغريب 

اقشة بعض التیارات الس�یاس�یة ملرشوع وكذ� ما عرف�ه م��لتقا�د، 
دا�ل  –كفریق اشرتايك  –حبیث جسلنا القانون املتعلق �ملعاشات املدنیة، 

ق�ة الربملان ٔ�ن ٔ�یة مقاربة لتحمیل مسؤولیة العجز ا�ي یعرفه الصندوق 
�لموظفني فقط ميثل قصورا يف الرؤیة وح�فا يف املعاجلة ٕالشاكلیة التقا�د يف 

  .�ةالوظیفة العموم 
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ال زلنا ن�ساءل ونعید ال�ساؤل الیوم حول املهنجیة اليت اعمتدهتا احلكومة 
السابقة يف ٕاصالح م�ظومة التقا�د، �ساؤل یقوم �ىل �دلیة من أ�س�بق 
مهنجیا، هل یتطلب أ�مر �نطالق من موضوع الصندوق املغريب �لتقا�د 
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ن �ٓلیة تقيص احلقائق مث �س�ت��اج مث بناء الرؤیة إالصالح�ة ٔ�م العكس م
  هو الصحیح؟

�س�ل موقف�ا الرايم ٕاىل ت�ين مج� وتفصیال  ،يف الفریق �شرتايك ،ٕاننا
لك التوصیات الصادرة عن ا�لجنة الربملانیة لتقيص احلقائق حول الصندوق 

قوق التارخيیة املك�س�بة املغريب �لتقا�د، و نؤكد رفضنا ٔ�ي مساس �حل
للك املنخرطني، و نعترب ٔ�ن ٔ�یة مساس هبذه احلقوق ین�ين �ىل رغبة و نیة 

  .م�طنة لت�ٔج�ج الوضع �ج�عي
كام ٔ�ننا ن�ش�ث مبسؤولیة ا�و� ف� �ٓل ٕالیه واقع الصندوق املغريب 

  .�لتقا�د كام �اء ذ� يف التوصیات، ونطا�هبا ب�سویة ما بذمهتا
  �س،الس�ید الرئ 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
ٕاننا الیوم �شق طریق إالصالح يف موضوع الصندوق املغريب �لتقا�د 
�شلك �لمي مهنجي �س�ل �لس املس�شار�ن ٕاكجناز رمغ الس�یاق 
الس�یايس ا�ي منر به، ٕاجناز �رس امجلود املؤسسايت، كام ٔ�ن ٔ�فق إالصالح 

دون ٕادراج إالصالح املق�ايس �لصندوق املغريب �لتقا�د ال ميكن ٔ�ن یمت 
ا�ي اعمتدته احلكومة السابقة يف ٕاطار إالصالح الشمويل وٕاخراج القانون 

  .إالطار ا�ي �رمس �ارطة الطریق ��
كام نؤكد �ىل رضورة ا�رتام انتظام جوالت احلوار �ج�عي �ٓلیة 
 لتوح�د الرؤى والتوافق، و�س�ل مالحظة مت ٕاغفالها يف التقر�ر خبصوص
الصندوق املغريب �لتقا�د �ر�كز �ىل رضورة حتیني ٔ�و ٕا�ادة النظر يف 
النظام املعلومايت �لصندوق، ح�ث وقف�ا �ىل شاك�ت املواطنني خبصوص 

  .ا النظام املعلومايت يف عرق� معاجلة ملفات املس�تف�د�نذ�س�ب ه
 ٔ��دد التحیة لرئاسة ا�لس وللك ٔ�عضاء ا�لجنة الربملانیة ،ويف أ��ري

كام ٔ�ننا �ساند لك التوصیات اليت �لص ٕا�هيا التقر�ر ؤ�ولها لتقيص احلقائق، 
ٔ�داء ا�و� ما بذمهتا من م��ٔخرات مس�تحقة لفائدة نظام املعاشات املدنیة، 
وكذ� تفعیل توصیات ا�لجنة الوطنیة ٕالصالح ٔ�نظمة التقا�د ملبارشة 

وق املغريب إالصالح الشمويل، ٕ��داث قطبني، قطب معويم یضم الصند
�لتقا�د والنظام امجلاعي ملنح رواتب التقا�د، و قطب �اص یضم 
الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي والصندوق املهين املغريب �لتقا�د، 
وهذا ما ٔ�مجعت �لیه تقار�ر املؤسسات ا�س�توریة الوطنیة اك�لس أ��ىل 

یة السام�ة �لحسا�ت، ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ، املندوب 
  .�لتخطیط، وكذ� املؤسسات ا�ولیة اكلبنك ا�ويل
  .وشكرا �ىل حسن ٕاصغا�مك، ؤ�عتذر الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

مثل �حتاد املغريب �لشغل، تفضل الس�ید املس�شار ن مل اللكمة ا�ٓ 
  .�نیة 30دقائق و 10احملرتم يف �دود 

 :د ح�توممحم الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة املس�شارون،

ٔ��رشف الیوم ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل 
ٔ�ه� امجلیع هبذه ا�لحظة ا�ميقراطیة اليت نع�شها وتع�شها بالد� معنا يف 

  .هذه اجللسة التارخيیة والهامة مب�لس�نا املوقر
هامة يف س�یاق رقهيا �ملهام الرقابیة ا�و� لها دس�تور� وقانونیا، 
و�رخيیة ٔ�مهیة املوضوع ا�ي نعاجله، ٔ�ال وهو موضوع التقا�د، �عتباره 
قضیة من القضا� �ج�عیة الكربى، ملا �لحامیة �ج�عیة من دور 

�ة اق�صادي واج�عي، ل�س فقط �ىل مس�توى ضامن الع�ش الكرمي لف 
ٔ�ف�ت اجلزء الهام من معرها يف العمل، ولكن ٔ�یضا ملا � من ت�ٔثري م�ارش 
�ىل مس�توى ا�ورة �ق�صادیة يف إالنتاج و�س�هتالك، وكذ� دوره يف 

  .�د�ار وما ی���ه من ٕاماكنیات يف �س��ر
  الس�ید الرئ�س،

لشك لقد تبني من �الل التقر�ر ا�ي اس�متعنا ٕالیه، مبا ال یدع جماال � 
ٔ�ن أ�زمة اليت عرفهتا املعاشات املدنیة ل�ست قدرا حمتوما، بل يه ن���ة 

" اس�تحواذ ا�و� �ىل تدبري ٔ�نظمة املعاشات"م�ارشة ملا ٔ�سامه التقر�ر نفسه 
واليت ٔ�نتجت اخ�الالت كربى �رب العدید من اخلروقات القانونیة، لقد متت 

  .إالشارة لها يف التقر�ر، دون ٔ�ن ٔ�عیدها
 ،اكن أ�مر واحض ب�ٔن مسؤولیة ا�و� �بتة يف �خ�الالت، ملاذإاذا 

ٔ�رصت احلكومة املنهتیة صالح�هتا �ىل حتمیل العبء ا�ٔكرب �لموظف  ن،ٕاذ
  يف إالصالح املق�ايس أ��ري؟

مهنا اتفاق�ات م�ظمة العمل ا�ولیة، واليت  افال�رشیع �ج�عي خصوص
ا�و� يف هذه (امهة املشغل ی��ح ٔ�ن �كون مس ،صادق �لهيا املغرب

ٔ�كرث من أ��ري، ولكن تفرض ٔ�ال تقل مسامهة املشغل �ىل مسامهة ) احلا�
أ��ري، ٕاذ ٔ�ن مفهوم احلوار �ج�عي، كام هو مسطر يف ٕاطار اتفاق�ات 
م�ظمة العمل ا�ولیة ی�ٔ�ذ معناه ودلیل وجوده يف م�ل هذه القضا� 

یعقل ٔ�ن یمت التفاوض والتوافق حول �ج�عیة الكربى وأ�ساس�یة، فال 
مدونة الشغل، وال �رىق م�ل هذا التفاوض ٕاىل معاجلة مس�ٔ� التقا�د، 

  .ح�ث الرتابط والتاكمل موجود ومطلوب يف ٕاطار املنظومة �ج�عیة
ٔ�نه رغبة "لٔ�سف ٔ�ن احلكومة اخ�ارت مهن�ا �ٓخر س�بق ؤ�ن صنف�اه 

سات وا�ميقراطیة والعدا� يف ٕا�اض �س�مترار يف بناء دو� املؤس 
  ".�ج�عیة، وت�ين خ�ار الردة عن املك�س�بات واحلقوق

  .الس�ید الرئ�س
ٕان ٔ�مه �الف بی��ا يف �حتاد املغريب �لشغل وبني احلكومة يف هذا 

 10امللف �لضبط هو ٔ�ننا دعو� واش�تغلنا مع مجیع الفرقاء م�ذ ٔ�كرث من 
یا ٔ�نظمة التقا�د، يف �ني ٔ�ن س�نوات �ىل ٔ�ساس ٔ�ن ننجز ٕاصال�ا مشول 
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احلكومة ا�زتلت املشلك يف ٕاصالح مق�ايس �لمعاشات املدنیة، لن یعمل 
ٕاال �ىل ت�ٔج�ل املشلك لبضع س�نوات، مفا هو التصور ا�ي اقرتح�اه 

  ونقرت�ه؟ 
  :وجب إالقرار �ملعطیات التالیة ،بعد �شخیص دق�ق

كنة ال�ش�یطة ال تتوفر ٔ�وال، ضعف �س�بة امحلایة �ج�عیة، ف�ليث السا
 �ىل ٔ�ي حامیة اج�عیة، وال �شملها ٔ�ي نظام من ٔ�نظمة التقا�د؛

 �نیا، تعدد و�دم ا�س�ام ٔ�نظمة التقا�د؛
�لثا، املعامل ا�ميغرايف ا�ي ٔ�سال كثريا من املداد، یظل فعال �امال 
�ام يف حتدید مصري ٔ�نظمة التقا�د املعمتدة �ىل نظام التوزیع، لكن هذا 
املعامل ال یعرف �اكفؤا بني خمتلف أ�نظمة، ٔ�نه هو بدوره یت�ٔ�ر �س�یاسة 
ال�شغیل، ح�ث نالحظ ٔ�ن هناك تقلیصا ملناصب الشغل يف الوظیفة 
العموم�ة، وحتویال تصا�د� من القطاع العام ٕاىل القطاع اخلاص، خصوصا 

تضامن التضامن بني أ�ج�ال، وال : ٔ�ن التقا�د یعمتد �ىل نو�ني من التضامن
  .بني املهن والقطا�ات

فاملقاربة احملاس�باتیة اليت اعمتدهتا احلكومة تبقى �اجزة عن �ل  ،لهذا
كام ٔ�ن رفضنا لٕالصالح املق�ايس ال ینطلق فقط من �ونه حيمل  .املشلك

�ش�تغال ٔ�كرث واملسامهة ٔ�كرث من ٔ��ل (تبعات هذا إالصالح �لموظفني 
�ايس ال ید�ل يف ٕاطار ، بل كذ� ٔ�ن ٔ�ي تعدیل مق )معاش ٔ�قل

  .إالصالح الشمويل و�كون جزء م�ه، س�یكون مصريه الفشل
لقد متت ٕاجنازات �مة وهامة يف هذا إالطار دا�ل ا�لجنة التق�یة 
املتفر�ة عن ا�لجنة الوطنیة ٕالصالح ٔ�نظمة التقا�د، وكذ� ا�راسات 

واملعد� من إالكتواریة والس�ناریوهات اليت تقدم هبا مك�ب ا�راسات املعمتد 
: طرف املك�ب ا�ويل �لشغل، مما سامه يف بلورة اقرتاح م�ظومة القطبني

  .القطب اخلاص والقطب العام
وا�ي هيدف جتمیع مجیع املنخرطني يف نظام املعاشات : قطب معويم

املدنیة وكذ� النظام امجلاعي ملنح رواتب التقا�د يف ٕاطار نظامني ٔ�سايس 
 و�مكیيل؛

هيم �ىل السواء ٔ�جراء القطاع اخلاص، وكذ� يف و : القطب اخلاص
 ).ٔ�سايس و�مكیيل(مر�� ٔ�خرى ف�ات �ري أ�جراء، بنظامني كذ� 

كام مت التوافق دا�ل هذه ا�لجنة التق�یة وا�لجنة الوطنیة �ىل املبادئ 
  :املو�ة لٕالصالح

 ٔ�وال، ضامن جنا�ة دميومة املنظومة؛
ملساهامتیة لٔ�جراء �لحفاظ �ىل �نیا، أ��ذ بعني �عتبار القدرة ا

 قدرهتم الرشائیة؛
�لثا، توفري معدل تعویض صاف یضمن مس�توى ��ش �رمي عند 

 إال�ا� �ىل التقا�د؛
 ، ضامن �د ٔ�دىن �لمعاش؛ارابع

 �امسا، الت�ٔ�ید �ىل دور ا�و� مكشغل وراع �لمنظومة؛
 .سادسا، ا�ور املهم �لرشاكء �ج�عیني يف ٕاجناح إالصالح

تبعا ��، اقرتح�ا وجندد �قرتاح �لرشوع يف العمل �ىل بلورة 
م�ظومة القطبني، �رب مرا�ل من إالصال�ات املق�اس�یة والتدبريیة هتم لك 
الصنادیق، ومكر�� ٔ�وىل هتدف ٕاىل �لق تقارب بني نظام املعاشات املدنیة 

  .والنظام امجلاعي ملنح رواتب التقا�د
�اریو هذه املرا�ل والو�ئق م�وفرة يف دون ٔ�ن ٔ�د�ل يف تفاصیل س� 

املذ�رة اليت بعثناها لرئاسة احلكومة وكذ� املذ�رة اليت بعثناها �لم�لس 
  .�ق�صادي و�ج�عي والب�يئ

 .س�ٔمر م�ارشة ٕاىل هنایة هذه اللكمة، ا�رتاما �لوقت ،ورحبا �لوقت
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
رضنا �خ�صار لتصور� العام لٕالصالح الشمويل والرضوري بعد ع

ٔ�نظمة التقا�د، وا�ي نتو� م�ه حتق�ق أ�هداف أ�ساس�یة اليت يه 
ل�شمل لك الساكنة ال�ش�یطة، ) يف شق التقا�د(تعممي التغطیة �ج�عیة 

وضامن دميومة التواز�ت املالیة �لمنظومة وت�ٔمني حاكمة يف التدبري 
وكذ� اس��ر ٔ�فضل �لمحفظة املالیة، فٕاننا ٕاذ �مثن ما �اء من وال�س�یري، 

توصیات يف التقر�ر، ونقرتح يف فریق �حتاد املغريب �لشغل �ىل ٔ�نظار 
  :جملس�نا املوقر التوصیة التالیة كذ�

یويص ا�لس ٕ��داث هی�ٔة �لیا �لتوج�ه يف التقا�د، اس�ت��اسا ببعض 
ة العلیا لك الرصید الو�ئقي �ٔ هذه الهی الت�ارب العاملیة، �ىل ٔ�ن �س�مثر

واملعريف املنجز حلد ا�ٓن، وتتحمل مسؤولیهتا يف م�ابعة إالصالح الشمويل 
  .�رب لك املرا�ل، و�كون بطبیعة احلال هذه الهی�ٔة ثالثیة أ�طراف

  الس�ید الرئ�س،
�ٕالضافة ��، والزتاما م�ا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل مبسؤولی��ا 

رخيیة يف حامیة وحتصني مصاحل ٔ�وسع ف�ات الشعب و�ىل رٔ�سها الطبقة التا
العام�، هذه الف�ات يه املس�هتدفة �ٕالصالح الشمويل ٔ�نظمة التقا�د، 

  . ملیون �سمة 11ٔ�كرث من 
الزتاما بذ�، ٔ�قول، �رافع �ىل تفعیل روح ا�س�تور اجلدید وجتس�ید 

�خیارات اسرتاتیجیة لت�ٔطري  الثقة يف املؤسسات وربط املسؤولیة �حملاس�بة
هذه ا�لحظة التارخيیة واس�تحقاقات �مثني معل وم�توج جلنة تقيص احلقائق 
حول الصندوق املغريب �لتقا�د، بنفس �شاريك و�رامكي، نقرتح ٕا�ا� 
جملس�نا املوقر تقر�ر ا�لجنة وتوصیات ا�لس �ش�ٔهنا �ىل ٔ�نظار ا�لس 

اعتباره ٕاطارا دس�تور� مالمئا حبمك �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ، �ىل 
  .�كوینه لالس�مترار يف دراسة املوضوع

  .ولمك واسع النظر
  .والسالم �لیمك، وشكرا �ىل إالصغاء

  :الرئ�س الس�ید
  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي فضل موافاة الرئاسة مبسامهته 
  .مك�وبة
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تفضل الس�ید . ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغلؤ�مر ا�ٓن ٕاىل مجمو�
دق�قة، بعد ا��ساب حصص الفرق أ�خرى ا�يل  20املس�شار يف �دود 

  .تنازلت �ىل جزء من وقهتا لفائدة مجموعتمك

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

  �شارات احملرتمات،الس�یدات املس 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف هذه ا�لحظة التارخيیة �مس مجمو�ة 
الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل يف ٕاطار م�اقشة تقر�ر ا�لجنة النیابیة لتقيص 
احلقائق حول الصندوق املغريب �لتقا�د، هذه ا�لجنة اليت �كونت بطلب 

ٕاىل �انب فرق ٔ�خرى من  من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل
جملس�نا املوقر، وذ� من ٔ��ل مجع لك املعطیات واملعلومات املتعلقة 

  .�لصندوق املغريب �لتقا�د
  الس�یدات والسادة،

ٔ�رید ٔ�ن ٔ�حيي ٔ�عضاء وعضوات ا�لجنة ا��ن سامهوا يف هذا  ،بدایة
العمل، و�ىل رٔ�سهم الس�ید الرئ�س، وا��ن مل یدخروا ٔ�ي �د من ٔ��ل 

ل ٕاىل احلق�قة، رمغ �دم كفایة املدة اليت اس�تغرقهتا ٔ�حباث ا�لجنة ورمغ الوصو 
صعوبة هذه املهمة يف هذا الظرف ا�ي ی�سم بغیاب حكومة رمسیة، ح�ث 
ضاع وقت مثني من ا�لجنة يف ٕاق�اع حكومة ترصیف أ�عامل �الس�ت�ابة 
الس�تد�اءات احلضور، والیوم ٔ�یضا ؤ�ول ٔ�مس �س�ل غیاب احلكومة عن 

  .ذه اجللسة ا�س�توریةه
وحنن نناقش هذا التقر�ر، ٔ�هيا السادة والس�یدات، انتابنا شعور 
�لغضب �ىل سوء تدبري احلكومات املتعاق�ة لهذا امللف جراء هدر الوقت 
وال�رسع يف اختاذ قرارات متس �لقدرة الرشائیة �لمنخرطني، ومص احلكومة 

ریع قوانني التقا�د جبدول ٔ�عامل السابقة �ٓذاهنا �ىل مطلبنا امللح ٕ�دراج مشا
احلوار �ج�عي، وذ� من ٔ��ل الوصول ٕاىل ٕاصالح شامل ٔ�نظمة 

  .التقا�د ال ٕاىل ٕاصالح حتت طلب املؤسسات املالیة ا�ولیة
ٕان لك ما �اء يف تقر�ر جلنة تقيص احلقائق قلناه من ق�ل ؤ�وحضناه 

��ا و�ر� به �لتفصیل اململ، لكن مل �سمع الك�ريون ما قلنا، وكت 
ٔ�ننا �ر� �حلق�قة ؤ�ننا رفضنا إالصالح  وفضحناه، والیوم اللك یعمل

املق�ايس ا�حف، �لنظر ٕاىل خطورته وخطورة ما حياك ضد املوظفني 
بواسطته، وبذلنا �ود� من ٔ��ل فرض ٔ�ن یناقش امللف مضن احلوار 

 .�ج�عي ال �ار�ه
  الس�ید الرئ�س، 

  س�شارون،الس�یدات والسادة امل 
ٕاننا نؤكد مرة ٔ�خرى ٔ�ن موقف�ا اكن صائبا كام �رب� عنه عند ٕا�ا� 

�ىل جملس " ٕاصالح نظام املعاشات املدنیة" ــمشاریع قوانني ما �سمى ب
املس�شار�ن وق�ل ذ� يف ا�لجنة الوطنیة وا�لجنة التق�یة ويف لك احملافل 

عیة تتطلب نقاشا اليت نتوا�د هبا، ح�ث ٔ�كد� �ىل ٔ�ن التقا�د قضیة جممت 
هادئا ممثرا ومسؤوال، ورفضنا اخلوض يف نقاش حمسومة نتاجئه يف جلنة 

وحبت ح�اجر� من ٔ��ل  ،املالیة، وقدم�ا مرافعات مطو� يف هذا �جتاه
توضیح موقف�ا القايض ٕ�ر�اء النقاش يف جلنة املالیة وٕا�الته �ىل احلوار 

  .�ج�عي
ال�هتا �ىل متر�ر هذه املشاریع اليت �كرس وبعد ٕارصار احلكومة املنهتیة و

وبعد  ،الهشاشة وتضعف القدرة الرشائیة �لموظفني واملتقا�د�ن �ىل السواء
اس��فاذ لك الوسائل والطرق ٕالق�اع احلكومة، قاطعنا ٔ�شغال جلنة املالیة 
واعتصمنا �هبو ا�لس لندق �قوس اخلطر ون��ه ٕاىل خطورة متر�ر هذه 

  .أ��لبیة العددیة املشاریع عن طریق
وا�س�اما مع موقف�ا املبديئ هذا، ا�سحبنا من �لسة التصویت �ىل 
هذه املشاریع اق�نا�ا م�ا بعدم �دوى هذه العملیة املیاكنیك�ة املفضیة ح� 
ٕاىل املصادقة �ىل هذه املشاریع، وواصلنا معلنا ٕ�رصار وتبرص رفقة مجمو�ة 

احلقائق اليت نتدارس الیوم  من الفرق، مقنا بطلب �شك�ل جلنة تقيص
تقر�رها حىت یعرف امجلیع، و�ىل رٔ�سهم رئ�س احلكومة، ا�ي رصح ٔ�نه 
�رش إالصالح دون معرفة وضعیة هذا الصندوق �الل اس�تجوابه من 

و�ىل رٔ�سهم  -طرف جلنة تقيص احلقائق، حىت یعرف امجلیع ٔ��ن ذهبت 
وما يه ٔ�س�باب  ٔ��ن ذهبت ٔ�موال املعاشات املدنیة، -رئ�س احلكومة 

  .أ�زمة اليت یع�شها الصندوق
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕان تقر�ر جلنة تقيص احلقائق ا�ي عرض �ىل ٔ�نظار جملس�نا املوقر یوم 

ویؤكد اكفة طرو�اتنا و�ىل  ،یث�ت حصة مواقف�ا 2017مارس  13االثنني 
ؤ�ن التوظیفات املالیة مل �كن  ،لغ �بريةرٔ�سها ٔ�ن ا�و� مدینة �لصندوق مببا

ؤ�ن ٔ�موال املعاشات املدنیة اكنت مس��ا�ة، ٔ�دیت مهنا املعاشات  ،يف حملها
العسكریة واملعاشات �ري املسامهة، وهنا ٔ�ف�ح القوس ٔ�قول ب�ٔننا ال نت�دث 
عن معاشات اجلنود ا��ن اكنوا مرابطني يف الصحراء، وا��ن خرجوا الیوم 

  .�د وا��ن یتقاضون تقا�دات هزی�ٕاىل التقا
ٕاننا نتلكم �ىل ٔ�موال املعاشات املدنیة اليت رصفت يف املعاشات 
العسكریة خرقا �لقانون، ونطالب مب�اس�بة من اكن وراء قرار خرق 
القانون، ونؤكد مرة ٔ�خرى ٔ�ن ٔ�موال املعاشات املدنیة شلكت اح�یاطا مالیا 

  .ة دون حس�ب وال رق�بتل��ٔ ٕالیه ا�و� لسد الثغرات املالی
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�ىل الرمغ من العراق�ل والصعو�ت اليت ا�رتضت معل ا�لجنة وضیاع 
وقت مثني من املدة الزم�یة ا�صصة لها و�دم اس�تكامل ٔ�حبا�ا، ح�ث بق�ت 
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  .، رمحه هللالعدید من أ�س�ئ� معلقة بعد وفاة املد�ر العام �لصندوق
كام ٔ�ن ا�لجنة مل ت��قل ٕاىل ٕادارة الصندوق وال ٕاىل البورصة اليت توظف 

ومل نعمق البحث يف توظیفات احملفظة املالیة ال �الیا وال  ،هبا أ�موال
سابقا، رمغ لك هذا فٕان الو�ئق اليت توصلت هبا ا�لجنة وشهادات 

ت وسوء التدبري ا�ي أ�ش�اص املس�متع ٕا�هيم اكف�ة ملعرفة جحم �خ�الال
  .ٔ�وصل الصندوق املغريب �لتقا�د ملا هو �لیه الیوم

ٕان حفص هذه الو�ئق و�طالع �ىل الشهادات اليت نطالب ب�رشها 
�لعموم، متاش�یا مع ا�س�تور يف فص� السابع والعرش�ن، ا�ي ینص �ىل 
احلق يف احلصول �ىل املعلومة، حفص هذه الو�ئق اكف لتكو�ن ق�ا�ة ٔ�ن 

 ،ؤ�نه جيب ٔ�ن یتوقف فورا ،إالصالح املق�ايس جرمية يف حق املوظفني
ؤ�ن تمت حماس�بة من اكن وراء فرض هذا إالصالح، ا�ي �زل �لك ثق� 

  .املوظفون :�ىل احللقة الضعیفة
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
ٕان ما وقفت �لیه ا�لجنة من معطیات �لو�ئق و�شهادات مسؤولني 
حكوم�ني سابقني و�الیني ومسؤولني ٕاداریني تعاق�وا �ىل تدبري و�س�یري 
الصندوق املغريب �لتقا�د یعترب فضی�ة �لك املقای�س، وصلت ٕاىل مس�توى 
من اخلطورة یؤكد ٔ�ن الصندوق اكن یعرف �س��ا مالیا وعشوائیة يف 

  .ال�س�یري وغیا� �لحاكمة والشفاف�ة
رشاكت تعرف خسارات، رشكة  فال یعقل ٔ�ن یمت توظیف أ�موال يف

م�امج، ورشكة مسري، وال یعقل ٔ�ن یمت رصف معاشات دون س�ند قانوين 
وحتوم حولها ش�هبات، وال یعقل ٔ�ن یمت خرق القانون �متویل املعاشات 
العسكریة واملعاشات الغري مسامهة من مدخرات املعاشات املدنیة، وال 

 %90اري وفا بنك �ىل یعقل ٔ�ن �س�تحوذ صندوق إالیداع والتدبري والت�
من حسا�ت الصندوق، وال یعقل ٔ�ن یمت �س��ر يف رشاكت بعیهنا دون 
�ريها، كام ال �س�ساغ ٔ�ن ال یمت تطبیق النظام ا�ا�يل ؤ�ن یمت هتم�ش 

ؤ�ن ال یعقد ا�لس إالداري دوراته ، ٔ�عضاء ا�لس إالداري املنتخبون
  .�الل س�ن�ني اليت عرفت تقدمي هذه املشاریع

�زيك �الصات  ،يف مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل ،ٕاننا
وتوصیات جلنة تقيص احلقائق و�ىل اخلصوص رضورة جتمید ما مسي 

وم�ارشة إالصالح الشامل الهیلكي يف ٕاطار حوار " إالصالح املق�ايس"ــب
  . اج�عي �اد ومسؤول وثاليث أ�طراف
الیة ا�ميقراطیة �لشغل، وكام تقدم�ا و�لیه، نعلن ٔ�ننا يف مجمو�ة الكونفدر 

بذ� �الل مداوالت ا�لجنة النیابیة لتقيص احلقائق، ب�ٔننا �ازمون �ىل 
التقدم مبقرتح قانون لتفعیل هذه التوصیة، ؤ�ننا مند ٔ�ید� ٕاىل لك الفرق 
وا�مو�ات اليت �رى ٔ�نه من الواجب ٔ�ن �سري يف هذا �جتاه لتفعیل دور 

  .لتفعیل مقرت�ات جلنة تقيص احلقائقجملس املس�شار�ن و 
كام نطالب ا�و� ٕ�ر�اع أ�موال املس�تحقة لنظام املعاشات املدنیة 

و�ىل اخلصوص ما هو واحض ؤ�صبح معروف �ى اخلاص والعام، وا�ي 
ملیار درمه الزالت �ى نظام املعاشات العسكریة،  5وقفت �لیه ا�لجنة، 

 ذ� الس�ید الرئ�س أ�ول �لم�لس �ٕالضافة ٕاىل فوائدها، كام ٔ�شار ٕاىل
مب�لس املس�شار�ن  2017ینا�ر  23أ��ىل �لحسا�ت �الل عرضه یوم 

جلان، جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان وجلنة املالیة  3ٔ�مام ٔ�عضاء 
والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة وجلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة 

حلقائق حول الصندوق املغريب �لتقا�د وحبضور ٔ�عضاء جلنة تقيص ا
  .وحبضور رئ�س جملس�نا املوقر ٔ�یضا وحضور وسائل إال�الم

ملیون درمه اليت متثل الفرق بني مساهامت ا�و�  330ملیار و �5نیا، 
واليت مل �س�تطع ٔ�ي من  2010و 1996ومساهامت املنخرطني ما بني س�نة 

الو�ئق، سولنا املسؤولني  يفاملسؤولني تفسريها، ٔ�نه هاذ املبلغ عند� 
�ش یفرسوا لینا ٔ�ش�نو، اخ�لفوا ومل �س�تطیعوا تفسري هذا الفرق ما بني 

قد  %50، %50مساهامت ا�و� ومساهامت املنخرطني، �ىل اعتبار 
  .ملیون درمه 330لیار وامل  5بلغت 

ملیار درمه جسلت يف الرصید ا�ي اف�تح به حساب الصندوق  15
متثل فائض مساهامت املنخرطني بعد ٔ�داء معاشات  كدیون �ى ا�و�

  .مع الفوائد املرتتبة �لهيا 1995ٕاىل  1958املتقا�د�ن �لفرتة املمتدة ما بني 
هناك . 1996هذا املبلغ مل یظهر � ٔ��ر يف مدخرات الصندوق س�نة 

وهو  ،من الو�ئق ما یث�ت ب�ٔن هذا املبلغ اكن مس�ال يف رصید الصندوق
مساهامت املنخرطني واملعاشات اليت ٔ�دیت، حبیث ٔ�نه اكن الفرق ما بني 

�دد املوظفني مرتفعا واكن املتقا�دون قالئل، واكنت تؤدى معاشاهتم 
ملیار د�ل ا�رمه مل تظهر يف مدخرات  15ویفضل فائض جسل رمقه 

ا�يل كتقول ب�ٔنه ) la DAPS(الصندوق يف الوثیقة اليت توصلنا هبا من 
  .ملیار فقط د�ل املدخرات 2نوا ف�ه اك 1997الصندوق يف 

ملیار د�ل ا�رمه ميثل الفرق ما بني الس��اریو أ�ضعف  8رمق �ٓخر، 
  .والس��اریو أ�قوى يف ا��ساب املت�ٔخرات مع الفوائد املرتتبة �لیه

ويف هذا إالطار، نطالب �ربط املسؤولیة �حملاس�بة وٕا�ا� املسؤولني 
ق والقانون، ويك ال یتكرر ما وقع، وحىت �ىل القضاء �لوصول ٕاىل دو� احل

نعطي ملؤسسة الربملان قميهتا مكؤسسة رقابیة و�رشیعیة، وحىت ال تبقى 
  .ٔ�شغال جلان تقيص احلقائق �ربا �ىل ورق ووس�ی� �ر الرماد يف العیون

ٕاذا ٔ�رد� �لمواطنني الثقة يف ا�الس املنتخبة، و�ىل رٔ�سها الربملان، 
ه ا�لجنة وتنف�ذها وٕا�ا� امللفات �ىل القضاء، حىت جيب ت��ع توصیات هذ

ؤ�ننا ٕازاء مؤسسات �راقب  ،�شعر املواطن ب�ٔنه يف دو� احلق والقانون
معل احلكومات، و�راقب ٔ�یضا ا�زالقاهتا وما ميكن ٔ�ن تقدم �لیه من 
قرارات ومن ٕاجراءات متس حبقوق املواطنني، ومتس حبقوق الشعب 

 .مسؤولی��ا كربملان �لینا ٔ�ن نتحمل. املغريب
  .والسالم �لیمك
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  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

 12وا�ٓن نصل ٕاىل �ٓخر م�د�ل من مجمو�ة العمل التقديم، يف �دود 
دق�قة، ���ساب ا�قائق اليت تنازلت عهنا بعض الفرق، وحتدیدا التجمع 

  ...تفضل الس�ید .الوطين لٔ�حرار وأ�صا� واملعارصة

  :س�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معوامل 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�مس مجمو�ة العمل التقديم، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شارك يف هذا النقاش ٕالبداء بعض 

  .املالحظات، الغرض مهنا هو ٕاغناء التقر�ر املعروض �لینا
لتقيص احلقائق  يف البدایة، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�نوه مببادرة جملس�نا ب�شك�ل جلنة

حول موضوع اس�ت�ٔ�ر �ه�م�ا وا�شغاالتنا مجیعا ٔ�وال مكواطنني وكربملانیني، 
وهذا ��شغال ا�ي دام س�نوات وس�نوات یتعلق �لوضعیة الصعبة اليت 
یع�شها الصندوق املغريب �لتقا�د، ا�ي اكن �ددا �ٕالفالس الاكمل لو 

ختاذ التدابري الالزمة لوقف اس�متر �ىل وضعه السابق، مما یتعني ویفرض ا
  .الزنیف

والبد كذ� من التنویه �لعمل ا�ي قامت به هذه ا�لجنة، جلن��ا 
 املتعلقة بتقيص احلقائق وحتمل ٔ�عضاهئا جلهد الك�ري ؤ��م وسا�ات طوی�

من العمل املضين قصد ٕا�داد هذا التقر�ر وتوفري رشوط م�اقش�ته يف 
  .عطي أ�مهیة ملضامني هذا التقر�رٔ�حسن الظروف، فاكن البد ٕاذن ٔ�ن ن

ٕان ال�شخیص الوارد يف هذا التقر�ر اس��د �ىل معطیات وتقار�ر �دیة 
ومسؤو�، ويه معطیات وتقار�ر ٔ�طلعنا �لهيا ؤ�دركنا مجیعا اخلطورة اليت 
�شلكها وضعیة هذا الصندوق، �اصة ق�ل إالصالح الق�ايس �ىل مس�تق�ل 

  .ا ومن املتقا�د�نعرشات، بل املئات من ٔ�بناء شعبن
وانطالقا من هذا التقر�ر، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم مرا�اة �لوقت ا�صص �ینا 

  :ببعض املالحظات، ؤ�حرصها يف مخس مالحظات
ق�ل ذ� ٔ�رید ٔ�ن ٔ�حيي هذا �ج�ع، رمغ ما ق�ل عنه �یفام اكن يف 
دس�توریته ٔ�و �دم دس�توریته، ولكن نعرب بعمق عن مدى اه�م جملس 

�اكفة مكو�ته هبذا املوضوع الشاق، �� وصف ب�ٔنه اج�ع املس�شار�ن 
  .ا�لس �لمراق�ة يف ٕاطار املراق�ة، فهو معل ٕاجيايب �یف ما اكن احلال

مالحظة �نیة، ٔ�ولیة، ٔ��ساءل مع نفيس م�ذ قرٔ�ت التقر�ر، هل من 
صالح�ات الربملان ٕاصدار التوصیات؟ ٔ�م ٔ�نه مطالب �ل�رشیع واملراق�ة؟ 

  .صیات يشء �ٓخرٔ�ن التو 
فانطالقا من هذا، ٔ�بدي املالحظة أ�وىل تتعلق مبس�ٔ� السكوت عن 
 ٕابداء املسؤولیة یعين التعبري عن املسؤولیة من اخ�صاصات التقيص،

التقيص هو مر�� ٔ�خرى ق�ل البحث يف الوقائع من �الل البحث عن 
لقضائیة التك�یفات، التقيص يشء �د م�قدم، ف�ف�ح ا�ال ٕاىل املتابعات ا

  .وٕاىل مؤسسات ٔ�خرى �لت��ع ٔ�و التقيص القضايئ ٕان اق�ىض احلال
ف�� �ىل ا�لس و�ىل جلنة التقيص ٔ�ن تعرب �شلك واحض عن 
املسؤولیات، ال یتضمن التقر�ر �ىل حتدید املسؤولیات بوضوح، فقد ورد 
ف�ه وجود خروقات، هاذ اليش تنعرفوه، بعضها قد �س�تدعي املتابعات، 

ت عند هذا احلد، فأ�مر یتعلق م�ال مبنح معاشات بدون س�ند ولك�ه سك
قانوين، ويه معاشات الناس ویترصف فهيا �شلك عشوايئ بدون 
مسؤولیة، فهناك كذ� مؤا�دات يف التقر�ر، وف�ح مسؤولیة يف ٕاطار 
م�دٔ� املسؤولیة واحملاس�بة، ا�يل هو م�دٔ� ومهنج فرضه ا�س�تور، وجيب ٔ�ن 

يف �لمنا كربملانیني، ومل یت�ذ هذا املهناج دا�ل  �س�تحرضه عندما نتقىص
  .هذا التقر�ر مع أ�سف

كذ� هناك مالحظة �نیة، تتعلق مبوقف التقر�ر من إالشارة من ا�ٓ�ر 
السلبیة املرتتبة عن توقف ا�و� ملدة طوی�، وكذ� حسب ٔ�و �دم ٔ�داء 

�عامل مع هذه ٔ�ن یعطینا كذ� �یف س�  ،مسامههتا، البد �لتقر�ر ٔ�ن یو�نا
أ�ش�یاء، سكت، حبیث ٔ�ن هذه ٔ�ش�یاء متت معای�هتا سابقا، مل ی�ٔت التقر�ر 
ب�ٔي �دید يف هذا ا�ال، ولك�ه اكن �لیه ٔ�ن یتقدم بنا كربملانیني حىت 

  .نتحمل مسؤولی��ا يف جمال حامیة أ�من العام
ٔ�ن مزيانیة ٔ�و ٔ�موال الصندوق عرضت ٕاىل .. هناك ا�هتااكت، حصیح يف

املدا�الت ا�يل مسعناها لكها تطرح ٔ�س�ئ� �یف  ..هتااكت، فهذا �سائلنا��
س��عامل، فاكن البد ٔ�ن ی�ٔيت هذا التقر�ر �ٕالجراءات اليت تقدم�ا، �ري 

  .واردة مع أ�سف كذ� يف هذا التقر�ر
املالحظة الرابعة، اخلالصات، اخلالصات �ادة، ؤ�� ٔ�قرتح م�ذ ا�ٓن 

�ر يف دمج التوصیات يف اخلالصات، ا�لهم یتقال ٔ�ن یمت ٕا�ادة صیا�ة التقر 
وصلنا �ل�الصات ونعطي توصیات بدل ٔ�ن �رشع، فاخلالصات ی��ظر 
التقر�ر اختاذ قرارات س�یاس�یة وٕاداریة ٔ��رت �ىل مسار الصندوق �رب 

  .ٕاصال�ات �رق�عیة
حصیح، ولكن لن یمت ا�متیزي، �لط لنا التقر�ر بني ما هو سليب وما هو 

نقارن م�ال �ىل مس�توى التق�مي ٔ�و �ىل مس�توى التقد�ر أ�مهیة ٕاجيايب، ٔ�ن 
وكذ� توس�یع الو�اء يف ٕاصالح  2004يف  %14اليت ميثلها رفع املساهامت 

، ٔ�ن نقارن هذا مع توقف ا�و� عن ٔ�داء املساهامت ٔ�و عن 1997و 1990
اخللط بني حسا�ت ٔ�و ٔ�موال الصنادیق اليت �شري ٕا�هيا الصندوق �شلك 

ٕاىل  ...يئ، ٔ�و ٔ��ذ هذا من املعاش املدين و�منیة معاشات ٔ�خرىعشوا
�ٓخره، البد ٔ�ن �كون موضوعیني ؤ�ن نفرز بني ما هو موضوعي وما هو �ري 
موضوعي، وإالصالح قد �كون �س��ا، وقف �س��ا، هذا التقر�ر مجع بني 

  .ما فاد�ش يف إالطار �لشلك الاكيف ،هذا
لتوصیات بني قوسني، �ات فكذ�، املالحظة الرابعة، ٔ�ضع ا

التوصیات هامة حق�قة، البد ٔ�ن نت��اها، ٔ�ننا نبحث عن ٕاصالح �اد، يف 
ندعو ٕاىل أ��ذ هبا يف ٔ�ي ٕاصالح مق�ل �لصندوق، و�شلك  ،مجملها ندمعها

�اص �الل معلیة إالصالح الشمويل املرتقب، هاذ إالصالح الشمويل 
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یفوت أ�وان، فإالصالح  ا�ي �لینا ٔ�ن ندفع ٕاىل الوصول ٕالیه ق�ل ٔ�ن
ما ميكن نتوقفو عندها نبقاو .. ما هو ٕاال مر��، مر�� ٔ�ولیة ال بداملق�ايس 

حصیح �ىل ٔ�نه مس ؤ��ره وزاد ثقال �ىل مك�س�بات . حنكو �لهيا ٕاىل �ٓخره
  .العامل واملوظفني ٕاىل �ٓخره

وطالبنا ب�ٔال �كون  ،موقف�ا يف هذا �حزب التقدم و�شرتا�یة واحض
ساس �حلقوق املك�س�بة من �الل هذا إالصالح املق�ايس، ولكن هناك م 

كذ� �لینا ٔ�ن �ش�تغل جبدیة يف مسار الوصول ٕاىل ٕاهناء ٔ�و �ىل أ�قل ٔ�ن 
نتقرب ٕاىل إالصالح الشمويل ا�ي �سعى ٕالیه، فك�ف �س�تقمي ٔ�ن نصادق 
�ىل قانون مث نطالب بعد شهر بتجمیده؟ هاذ لكمة التجمید ما 

زمالء أ�عزاء والزم�الت، ما اس�تحملهتاش، ٔ�نين ال ٔ�رى اس�تحملهتاش، ال
الربملان جيمد القوانني، قد ندعو ٕاىل �رسیع ٔ�و مراجعة قوانني ٔ�و نفعل دور� 

كثري .. حىت احلكومة ال مت� صالح�ة جتمید. مكرش�ني، ل�س جتمید قوانني
من قوان��ا مجدت �ىل حساب مصاحل الناس �شلك فعيل بدون ٔ�ي قرار، 

ولكن ٔ�ن نفعل ؤ�ن نبادر ؤ�ن ن�ٔيت مبقرت�ات  ،ا التجمید جيب ٔ�ن حناربههذ
  .ٕاىل �ٓخره ،يف القوانني

ف��، حىت ال ٔ�طیل �لیمك، والزمن یطاردين، ف�ٔعتقد هناك كذ� 
املس�ٔ� املتعلقة مبراجعة �س�بة املساهامت والعمل مببدٔ� الثلثني مقابل الثلث، 

ق�اعتنا وم�ادئنا والزتام�ا مببادئ ولكن  ،حصیح ل�س هناك اتفاق�ة دولیة
العدا� وإالنصاف تق�يض ٔ�ن �سري يف هذا �جتاه، الثلثني الثلثني، وجود 
ؤ�صبح ویتعمم �شلك كذ� فكذ� ندعو ٕاىل تطبیق هذا املعیار يف 

  .إالصالح الشمويل املق�ل
ٕاذن، س�یدايت ساديت، بعض املالحظات امخلسة اليت ٔ�ود ٔ�ن  ،تلمك

ممك، داعیا ٕاىل ٕا�ادة صیا�ة مضمون التقر�ر حىت �كون وثیقة ٔ�ديل هبا ٔ�ما
�رملانیة خنرج من مر�� ا�لجنة ٕاىل ت�ين أ�فاكر واملالحظات الواردة، ولكن 
بصیغة ٔ�كرث �رملانیة ؤ�قرب ٕاىل وظائف�ا لتكون ٔ�داة متك�نا �لفعل يف اع�دها 

مبا فهيا  يف خماطبة ا�ٓخر�ن، لك الصالح�ات والسلطات املعنیة هبذا
ٕاىل �ٓخره،  ها�لس أ��ىل �لحسا�ت القضاء و�ري  ،مؤسسات احلاكمة
�كون م�طلقا ٔ�و قوة مرجعیة ٕارادیة �رملانیة س�سامه  ،لتكون وثیقة �رملانیة

  .يف ٕاغناء وا�ساع و�رسیع �ٓلیات إالصالح الشمويل امل�شود
 .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس�یدات 
بعد �س��ع ٕاىل املدا�الت، وطبقا ٔ�حاكم الفقرة أ��رية من املادة 

من القانون التنظميي املتعلق بطریقة �س�یري ا�ل�ان النیابیة لتقيص  17
�لم�لس ٔ�ن یقرر �رش مجموع : "احلقائق، ويه الفقرة اليت تنص �ىل ما یيل

�لم�لس ٔ�ن " ، " اجلریدة الرمسیة �لربملانمضمون التقر�ر ٔ�و بعضا م�ه يف

  ". یقرر �رش مجموع مضمون التقر�ر ٔ�و بعضا م�ه يف اجلریدة الرمسیة �لربملان
فٕان قرار املوافقة �ىل ال�رش يف اجلریدة الرمسیة �لربملان یعود طبعا  ،ٕاذن

هل یوافق ا�لس �ىل : �لم�لس، ؤ�طرح �ىل حرضا�مك السؤال التايل
يف اجلریدة الرمسیة �لربملان كام دٔ�ب الربملان مب�لس�یه �ىل ذ�  �رش التقر�ر

  يف جتارب مماث�؟ 
.. ن القانون التنظميي املتعلق بطریقة �س�یري�ٔ باليت، ال امسح يل، نوحض ب

ٕاىل امسحتوا يل نوحض، القانون التنظميي املتعلق بطریقة �س�یري ا�لجن النیابیة 
ف�ة املعمتدة يف املوافقة �ىل قرار لتقيص احلقائق ما �یوحضش ما يه الك� 

ال�رش يف اجلریدة الرمسیة، ولكن بطبیعة احلال بقوة أ�ش�یاء الطریقة يه 
هل : التصویت، هل حنن مضطرون ٕاىل ٕاجراء التصویت؟ كنطرح سؤال

یوافق ا�لس �ىل قرار �رش التقر�ر يف اجلریدة الرمسیة؟ كنتلكمو �ىل 
 .اجلریدة الرمسیة �لربملان

ليس ا�لبار وال اتفضل .. ٔ�بدٔ� �لس�ید الرئ�س من بعد.. غنف�ح ،ٕاذن
  .اليس احللوطي، وا�د ف�مك، تفضلوا

  :املس�شار الس�ید عبد إالاله احللوطي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

شكرا كذ� �لحضور واملناقشة ا�يل اس�متعناها وا�يل اكنت يف احلق�قة 
يف موضوع ح�وي  ممارسة دميقراطیة حق�ق�ة يف ٔ�ن �س�متع لبعضنا البعض

  .�م
  الس�ید الرئ�س،

نطرحو القضیة ا�ٓن �لتقر�ر هل نعمتده م�ال ليك �كون ك فقط یعين ملا 
نقول ب�ٔنه اح�ا التقر�ر �رب� �ىل ك م�شورا يف اجلریدة الرمسیة �لربملان، 

یخص ال�س�ة � أ�سف اكن  اكمل عماملوقف د�لنا من التقر�ر، التقر�ر 
ة ا�يل تعرضت ٔ�مام�ا ق�ل البارح كنا كنمتناو ٔ�ن تتاح ا�هنائیة، ال�س�ة ا�هنائی

لنا فرصة �شوفوه ٔ�و �ىل أ�قل ٔ�ن تتاح فرصة �لجنة، العضو ا�يل هو معنا 
يف ا�لجنة ا�يل اكن يف ا�لجنة مل یطلع �ىل �ٓخر �س�ة بعد م�اقشة 

  .التعدیالت
طلعنا �ىل �ٓخر �س�ة ومت تضمني اف�التايل كنا كنمتناو لو ٔ�ن 

ت ا�يل اكنت عند� �ٓنذاك غیكون التقر�ر معمتد، ٔ�ما �ش نعمتدو املالحظا
اح�ا الیوم واح�ا عند� �لیه مجمو�ة مالحظات، كام ٔ�ننا عند� مجمو�ة 
مالحظات يف بعض القضا� حتتاج ٕاىل صیا�ة، فهذا، الس�ید الرئ�س، 
�یفرض �لینا �ىل ٔ�ننا �كونو كنقولو ب�ٔن اح�ا مس�تعد�ن �ىل ٔ�نه یت�رش 

  .بعد ٕاد�ال التعدیالت وبعد �سجیل املالحظات من طرف امجلیعولكن 
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا اليس احللوطي

ٔ�رجو من الس�یدات والسادة املس�شار�ن ا�يل غی��اولوا اللكمة ف� بعد ٔ�وال 
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  :ا�يل ما غی��اولوش اللكمة مرا�اة ما یيل
 الفرق وا�مو�ات يف راه اح�ا ت��لكمو �ىل �رش تقر�ر ا�لجنة كام وزع �ىل

اجلریدة الرمسیة �لربملان، وهذا ما �یعن�ش ٔ�ننا نوافق ٔ�ن الفرق توافق 
  .س�یاس�یا �ىل مضمونه

الفرق واملكو�ت د�ل ا�لس �ربت �ىل ا�ٓراء د�لها من �الل 
املدا�الت ا�يل اس�متعنا لها، واملدا�الت يه جزء من الرصید الو�ئقي 

رة ا�لس، وهاذ املدا�الت يه ا�يل كتعكس �لجنة وا�يل س�یكون يف ذا�
  . املواقف د�ل الفرق وا�مو�ات من مضمون التقر�ر ٔ�و حىت من شلكه

املوافقة �ىل قرار �رش تقر�ر ا�لجنة كام توزع : ٕاذن �ش منزيو ما بني ٔ�مر�ن
�لیمك يشء، واملوقف الس�یايس ا�يل �ربتو �لیه من �الل املدا�� د�لمك 

  .يشء �ٓخر
بعني �عتبار هاذ ا�متیزي، ؤ�عطي اللكمة �لس�ید الرئ�س، اليس  �ذوا
  .ا�لبار

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  . شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�� ت�شوف ��ل وسط، التقر�ر شابته بعض النواقص ٔ�و العیوب، 
س�� الفقرة اليت تنص �ىل مصادقة جلنة تقيص احلقائق �ىل مضمونه، جيب 

  ".صادقت ا�لجنة �ىل مضمون هذا التقر�ر"قر�ر ٔ�ن یتضمن الت
ٔ�� ٔ�قول بغض النظر عن ما مش� التقر�ر من اخ�الالت يف  ،ٕاذن

املهنجیة، ٔ�قول جيب ٔ�ن ی�رش هذا التقر�ر يف اجلریدة الرمسیة �لم�لس، ٔ�ن 
ما ذ�ر�ه كفرق حبریة وبطالقة و�اكمل ا�ميقراطیة، وهذا يشء ٔ�شكر ٕادارة 

  . رئ�س �لیه، فهو مضمن يف هذه التد�التا�لس وس�یادة ال
ٕاذن ال عیب ٔ�ن نصادق دون ا�لجوء ٕاىل التصویت �ىل �رشه يف 

وميكن �لمراقب  ،اجلریدة الرمسیة �لم�لس، حىت یبقى �وثیقة یمت الرجوع ٕا�هيا
ٔ�و ا�ي ٔ�راد ٔ�ن �رجع ٕاىل هذا النص ٔ�و هذا التقر�ر ٔ�ن �س�ت��ط ما ميكن 

  .ساوئ، وهذا یبقى اجهتادٔ�ن �س�ت��ط من حماسن ومن م 
 .ٔ�� ٔ�قول موافقون �ىل �رشه يف اجلریدة الرمسیة �لم�لس

  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
ٕاذن �فرتاض ل�س يف حم�، تفضل .. بعد هذا التوضیح، نفرتض

  .لس�ید الرئ�سا

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
بغیت نوحض أ�� مع ال�رش الاكمل �لتقر�ر، �ري . ال، مايش بصدد ال�رش

ٔ�نه �ا يف التد�ل ما ق�ل أ��ري �ىل ٔ�نه ف� یتعلق �لتوافق و�لصیغة 
بغیت نقول فقط، الس�ید الرئ�س، اومبوقف لك عضو من ٔ�عضاء ا�لجنة، 

�ىل ٔ�نه مجیع اجللسات مت �سجیلها �لصوت و�لصورة، وٕاىل ما اكن�ش 
سات �یفاش الصوت اك�ن ٔ��ید، ف�حوز�مك، الس�ید الرئ�س، اجلل  ،الصورة

كمتر م�ذ البدایة حىت ا�هنایة، وٕاىل اكن هناك يشء یؤكد �ىل ٔ�ننا �رش� 

ا هي، ٔ�و ترصف�ا ف"�دي جشري"التقر�ر ٔ�� والس�ید املس�شار احملرتم الس�ید 
  . ٔ�� ها الفرق ها ا�مو�ات

ما �رش �لصیغة ا�هنائیة املتفق �لهيا، ومس�ل هاذ اليش �لصوت 
  ...الس�ید الرئ�س

  :الرئ�س الس�ید
�ىل لك �ال، شكرا لمك مجیعا، حرضات الس�یدات والسادة 

  :�مكل امجل� د�يل من فض�، الس�ید الرئ�س. املس�شار�ن
وهاذي مايش م�ة م�ه  ،جملس املس�شار�ن ومك�ب جملس املس�شار�ن

�لجنة، وضعت اكمل العتاد ا�لو��س��يك وإالداري وأ�طر تعبؤوا، ووثق�ا 
يل قامت به ا�لجنة، وهو جزء من ذا�رة ا�لس، ٔ�دق تفاصیل العمل ا�

� كنتلكمو �ىل مس�ٔ� مسطریة فقط ٔ�نه اراه اح�ا د. وهو م� لمك مجیعا
ا�لس یقرر �رش مجموع التقر�ر يف " عند� يف القانون التنظميي فقرة كتقول 

ذ �رش التقر�ر يف اجلریدة الرمسیة �لربملان ما �یعن�ش ٔ�ن ها". اجلریدة الرمسیة
الفریق ٔ�و ذاك �یوافق �ىل مضمونه من الناح�ة الس�یاس�یة، ٔ�ن املواقف 
د�لمك �ربتوا �لهيا يف املدا�الت، �ش ما �كونوش كند�رو �دل يف ٔ�مور 

  .من املفرتض ٔ�هنا واحضة وضوح الشمس يف �بد السامء الصاف�ة
  .تفضل ،الس�ید الرئ�س

  :م�ارك الس�باعي الس�یداملس�شار 
  .سشكرا الس�ید الرئ�

اح�ا مع التقر�ر، الس�ید الرئ�س، موافقني موافقة م�دئیة، �ري من بعد 
تعدیل التقر�ر وأ��ذ بعني �عتبار املالحظات و�قرتا�ات ا�يل �ات 
يف املد�الت د�ل السادة ٔ�عضاء الفرق، واح�ا ما عند� حىت يش ٕاشاكل 

  .ٕاىل اكن ممكن
  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
وا معا� وا�د املس�ٔ�، راه ما عند�ش اح�ا الحظ ،ٔ�رجومك � ٕاخواين

مك�لس يش وس�ی� د�ل ند�لو تعدیل رمغ ٔ�نه ميكن �كون تعدیل صائب 
التقر�ر د�ل  ومعقول، ما عند�ش احلق وال يش وس�ی� �ش نترصفو يف

ا�لجنة، التقر�ر د�ل ا�لجنة كام ما توزع �لیمك راه توزع، املواقف د�لمك راه 
شكرا، طبعا  .. جزء من الرصید الو�ئقي، ؤ�ظن ٔ�نهويه ،�ربتو �لهيا

  .�ملدا�الت د�لمك، طبعا
طیب، ٕاذن شكرا، ٕاذن ا�لس یقرر �رش تقر�ر ا�لجنة اكمال يف 
اجلریدة الرمسیة �لربملان مع طبعا اعتبار املدا�الت ومهنا مدا�� اس�تلمناها 

ناش �ش ما مك�وبة، و�رجو من الفرق وا�مو�ات ا�يل مازال ما وافات 
نترصفوش تعطیو� املدا�الت د�لمك مك�وبة، مع اعتبارها جزءا من ذا�رة 
ا�لس ومسامهة جملس املس�شار�ن يف هاذ التجربة د�ل ا�لجنة النیابیة 
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 .د�ل تقيص احلقائق
  .شكرا

خنربمك ب�ٔن وقائع هذه ا�لجنة لكها جرى �هثا �ىل الهواء م�ارشة يف املوقع، 
العوملة، هاذ اليش لكو اك�ن يف املوقع إاللكرتوين �لم�لس،  راه اح�ا يف زمن

ومن ق�یل حتصیل �اصل ٔ�ن املدا�الت د�لمك القمية س�ت�رش وس�توضع 
  .رهن ٕاشار�مك مجیعا ورهن ٕاشارة من هيمه العمل ا�يل �یقوم به ا�لس

  ...طیب ٕاذن، حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

  :السالم ا�لبارعبد  الس�یداملس�شار 
تد�الت . الس�ید الرئ�س، ٕاىل مسحتوا يل، توضیح فقط ،توضیح

  ...السادة رؤساء الفرق

  :الرئ�سالس�ید 
  .الس�ید الرئ�س ،شعل املیكرو

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
الس�ید الرئ�س، تد�الت الفرق وا�مو�ات اليت دونت  ،لو مسحمت

هل س�ت�رش يف اجلریدة كذ� مضن  وتلیت �لینا مجیعا يف هذه اجللسة،
  التقر�ر؟

  :الرئ�سالس�ید 
  هل یوافق ا�لس �ىل �رشها يف اجلریدة الرمسیة �لربملان؟

  .وهو ا�ي یقرر ،نعم، س�ت�رش، ا�لس س�ید نفسه
طیب، حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�رجومك ا�ٓن 

د م�ه، وطبعا ٔ�� لست بغیت �س�ت�ٔذن م�مك لٕالدالء بتوضیح وتدق�ق البا
هنا ٔ�عقب �ىل ٔ��د، واملوقع ا�ي ٔ�� �الس ف�ه ال �سمح يل �لتعق�ب 
�ىل ٔ��د، ولكن ذ� ال مينعين من التعبري عن اس�تغرايب ولع� ٔ�فرتض 
وميكن ٔ�جزم ب�ٔنه اس�تغراب مكو�ت مك�ب جملس املس�شار�ن، ٕال�رة 

ه ا�ورة شكوك حول سالمة أ�ساس ا�س�توري والقانوين لعقد هذ
  .�س�ت��ائیة

وحىت ال ٔ�فهم خط�ٔ، ا�لس، مك�ب ا�لس والرئاسة واملك�ب، ؤ�� 
م��ٔكد اكفة مكو�ت ا�لس �رحب ٔ�شد ما �كون الرتح�ب �لنقاش 
ا�س�توري والقانوين املسؤول والبناء، وما ٔ�حوج�ا ٕاىل نقاش هبذه 

، 2011تور املواصفات، ٔ�ن الك�ري من جوانب البناء ملر�� ما بعد دس� 
حتتاج ٕاىل م�ل هذا النقاش املؤسسايت، �ري ٔ�ن ال�شك�ك يف سالمة 
ا�ورة، يف سالمة أ�ساس ا�س�توري والقانوين لهذه ا�ورة �س�ت��ائیة 
ٕاىل �د وصفها �ش�هبة �دم ا�رتام ا�س�تور �س�توجب إالدالء �لتوضی�ات 

  :التالیة
ك�ب جملس ٔ�وال، ٕان قرار عقد هذه ا�ورة هو قرار املك�ب، م 

املس�شار�ن، ٕ�جامع اكفة مكو�ته، وهو قرار مل تتحمك ف�ه ٔ�بدا ٔ�یة 

اعتبارات س�یاس�یة ٔ�و حسا�ت ضیقة، بل قرار حتمك ف�ه حساب وا�د 
  . وهو حتمل املسؤولیة يف الق�ام �لواجب

هاذ القرار ا�يل اختذ �ٕالجامع، هو قرار روعي يف اختاذه مق�ضیات 
من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن،  5ملادة من ا�س�تور وا 66املادة 

مس�شار ومس�شارة  �89ذیناه ٔ�وال تنف�ذا ٔ�و جتاو� مع طلب اوهو قرار 
من القانون  17من اكفة مكو�ت ا�لس، �نیا هو قرار اختذ بناء �ىل املادة 

التنظميي املتعلق ��ل�ان النیابیة لتقيص احلقائق ا�ي ینص من مج� ما 
یوما من ٕایداع التقر�ر، وهو ٔ��ل ا�يل �یتصادف  15ه �ىل ٔ��ل ینص �لی

  . مع هذه الفرتة الفاص� بني ا�ورتني
�نیا، التوضیح الثاين، ل�س هناك قا�دة دس�توریة ٔ�و قانونیة تلزم 
ا�لس �س�شارة احلكومة، ل�ست هناك قا�دة دس�توریة ٔ�و قانونیة تنص 

  .�ىل موافقة احلكومة�ىل ٔ�ن عقد دورة اس�ت��ائیة ٔ�مر م�وقف 
ا�لس �لتذكري والربملان وجملس املس�شار�ن �جض، وهو ممتسك �روح 

  .طبعا يف ٕاطار التعاون والتاكمل بني السلط ،م�دٔ� فصل السلط
وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن من �شكك يف أ�ساس القانوين وا�س�توري 

عي روح ��ورة �س�ت��ائیة بدعوى �دم اس�شارة احلكومة هو ٔ�مر �س�تد
 .2011ول�س دس�تور  1996دس�تور 

�لثا، عند اختاذ هذا القرار د�ل ا�عوة �ورة اس�ت��ائیة، راعى مك�ب 
 12/829جملس املس�شار�ن واس�تحرض قرار ا�لس ا�س�توري رمق 

قلناه يف ٕاطار اج�ع ندوة  موهذا � ،2012فربا�ر  4الصادر بتارخي 
ٔ��د جمليس  لس ا�س�توريا� الرؤساء، وهو القرار ا�ي جيزي ف�ه

الربملان عقد دورة اس�ت��ائیة يف الفرتة الفاص� بني ا�ورات عندما یتعلق 
أ�مر مبوضوع هيمه، ومن �رید ٔ�ن یت�ٔكد فلیعد ٕاىل نص القرار الصادر عن 

  .ا�لس ا�س�توري
من ا�س�تور ا�ي خيول ٕا�داث جلان نیابیة لتقيص  67رابعا، الفصل 

  .احلقائق
الفصل ورد يف الباب الرابع يف الفرع املتعلق ب��ظمي الربملان ول�س هذا 

  .يف الباب املتعلق �لعالقات بني السلطتني ال�رشیعیة والتنف�ذیة
�امسا، خبصوص احلضور د�ل احلكومة من �دمه، املراسالت ا�يل 

ت املراسالت �لحكومة يف خشص امشاو�ها املك�ب �لحكومة ها يه، 
كومة احملرتم ويف خشص الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات الس�ید رئ�س احل

  .ت لزم�لنا الس�ید رئ�س النوابامشامع الربملان احملرتم وكذ� 
ویتعني ا�متیزي عند احلدیث �ىل هذا املوضوع د�ل حضور احلكومة 
واملناقشة د�ل احلكومة يف اجللسات املتعلقة مبناقشة تقار�ر ا�ل�ان النیابیة 

ق، اح�ا رجعنا للك الرصید الو�ئقي د�ل الربملان مب�لس�یه لتقيص احلقائ
املتعلق ��ل�ان النیابیة لتقيص احلقائق اليت مت ٕا�دا�ا �ىل مدى �رخي 
الربملان املغريب، ووقف�ا �ىل حق�قة ٔ�نه ل�س هناك ما �س�توجب ٔ�ن �كون 
احلكومة مسامهة يف املناقشات، مرة وا�د �دث ذ� عند م�اقشة التقر�ر 



 2017 ت��ائیة مارسٕاس� دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

26 

 )2017 مارس 15( 1438 جامدى ا�ٓخر 16

ا�يل ٔ�جنزته ا�لجنة النیابیة لتقيص احلقائق حول ٔ��داث س�یدي ٕایفين، وقهتا 
تد�لت احلكومة يف خشص وز�ر ا�ا�لیة �ٓنذاك اليس شك�ب �منوىس، 

�دا هذه احلا� الی�مية، مل �س�بق ٔ�ن احلكومة . وسامهت احلكومة يف املناقشة
  .تد�لت يف املناقشة

حترض �لسات م�اقشات طبعا يف الت�ارب السابقة اكنت احلكومة 
التقار�ر د�ل ا�ل�ان النیابیة لتقيص احلقائق، هو ا�يل و�نا ف�ه مراسالت 

وكنا س�نكون سعداء لو ٔ�ن  ،�لحكومة احملرتمة، واكن من املس�تحب
احلكومة حرضت لهذه اجللسات، احلكومة مل حترض ٔ�س�باب ختصها وقد 

  .اب�كون وجهية، ولست يف موقع �سمح �لحمك �ىل هذا الغی
�ش ن�ٔكد لمك ب�ٔن لك الرتت��ات املتعلقة ��عوة لهذه اجللسة سلمية من 

ما ٔ�عتقد ب�ٔن زمالءمك يف مك�ب . الناح�ة ا�س�توریة ومن الناح�ة القانونیة
�ذاو القرار �ٕالجامع د�ل عقد هذه ا�ورة اجملس املس�شار�ن 

النوع اعتبارات س�یاس�یة ٔ�و حسا�ت ضیقة من �س�ت��ائیة ويف ن�هتم 
 .ا�ي ٔ�شري ٕالیه

  حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،
بعد هذا التوضیح، �كون جملس املس�شار�ن قد ٔ�هن�ى م�اقشة تقر�ر 
ا�لجنة النیابیة لتقيص احلقائق حول الصندوق املغريب �لتقا�د، و�لتايل 

  . �كون قد اس�توف�نا �دول ٔ�عامل هذه ا�ورة �س�ت��ائیة
لس�ید رئ�س احلكومة احملرتم قصد �رت�ب ا�ٓ�ر ويف انتظار ٔ�ن �راسل ا

القانونیة املرتتبة عن اس��فاء �دول ٔ�عامل هذه ا�و� �س�ت��ائیة، طبقا 
من ا�س�تور، نعلن عن اخ�تام هذه  66ٔ�حاكم الفقرة أ��رية من الفصل 

  .ا�ورة �س�ت��ائیة
ة وق�ل ذ�، امسحوا يل ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لس�ید ٔ�مني ا�لس لتالو 

نص الربق�ة املرفو�ة ٕاىل صاحب اجلال� امل� محمد السادس، نرصه هللا، 
يف ٔ�عقاب ا�هتاء ٔ�شغال هذه ا�ورة �س�ت��ائیة، تفضل الس�ید أ�مني 

  .احملرتم

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .نيوالصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسل ،�سم هللا الرمحن الرحمي
  �رق�ة مرفو�ة ٕاىل حرضة

  :السدة العالیة ��، صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده 
  موالي صاحب اجلال� واملهابة، دام لمك العز وا�متكني؛

مبناس�بة اخ�تام ٔ�شغال ا�ورة �س�ت��ائیة �لربملان، ی�رشف �دميمك 
هللا ٔ�مره، من فروض الويف، بعد تقدمي ما یلیق �جلناب الرشیف، ٔ�عز 

الطا�ة والوالء، ٔ�صا� عن نفسه ونیابة عن الس�یدات والسادة ٔ�عضاء 
جملس املس�شار�ن، ٔ�ن �رفع ٕاىل السدة العالیة ��، ٔ�دام هللا عزه ونرصه، 

  .ٔ�مسى �ٓ�ت التقد�ر والتوقري املقرونة ب�ٔمسى عبارات الوالء وإال�الص

ي، ٔ�ن انعقاد هذه ا�ورة و�هن�ي ٕاىل مقاممك العايل ��، � موال
عضوا من ٔ�عضاء جملس  �89س�ت��ائیة مت بناء �ىل الطلب ا�ي تقدم به 

املس�شار�ن من مجیع الفرق وا�مو�ات الربملانیة مجلع الربملان يف دورة 
من ا�س�تور، �ىل ٔ�ساس �دول  66اس�ت��ائیة، طبقا ٔ�حاكم الفصل 

ة لتقيص احلقائق اليت شلكها ٔ�عامل �دد يف م�اقشة تقر�ر ا�لجنة النیابی
  .جملس املس�شار�ن حول الصندوق املغريب �لتقا�د
، 2017مارس  15و 13وعقد ا�لس لهذه الغایة �لس�تني �ام�ني يف 

خصصتا �ىل التوايل لتقدمي وم�اقشة تقر�ر ا�لجنة النیابیة لتقيص احلقائق 
  .ا�ي رفعته ٕاىل ا�لس

ٔ��زته س�یظل، � موالي، ٕان جملس املس�شار�ن، �لك مكو�ته و 
مواصال جلهوده ٕان �ىل املس�توى ال�رشیعي ٔ�و الرقايب �رب ما ی���ه � 
ا�س�تور يف جمال جتوید املنظومة ال�رشیعیة وا�هنوض �لوظیفة الرقابیة، 
ويف مقدمهتا ا�لجن النیابیة لتقيص احلقائق، وكذا تق�مي الس�یاسات العموم�ة 

صة يف جمال الس�یاسات �ج�عیة اليت وربط املسؤولیة �حملاس�بة، و�ا
تولوهنا ٔ�مهیة كربى يف املرشوع ا�متعي ا�ميقراطي احلدايث ا�ي �ر�اه 

  .�اللتمك
حفظمك هللا، � موالي، مبا حفظ به ا��ر احلكمي، ؤ�دام �ىل �اللتمك 
نعمة الص�ة والعاف�ة وحقق يف عهد �اللتمك، ما �رجونه ململك�مك السعیدة 

ويف من تقدم وريق وازدهار، ؤ�قر عینمك بويل عهدمك احملبوب وشعبمك ال
أ�مري اجللیل موالي احلسن وشق�ق�ه أ�مرية اجللی� ال� �دجية وصنومك 
السعید أ�مري اجللیل موالي رش�ید و�يق ٔ�فراد أ�رسة امللك�ة الرشیفة، ٕانه 

  .مسیع جمیب
  .�راكتهوالسالم �ىل املقام العايل �� ورمحة م�ه تعاىل و 

  .رئ�س جملس املس�شار�ن ،عبد احلكمي �ن شامش: �دميمك الويف

  جهریة 1438جامدى الثانیة  16وحرر �لر�ط، أ�ربعاء 
  .2017مارس  15 ـاملوافق ل 

  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
   .شكرا لمك مجیعا، شكرا الس�ید أ�مني احملرتم

  .ورفعت اجللسة

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

   ك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسةامل  املدا��: حقمل

 :مدا�� الفریق ا�س�توري ا�ميوقراطي �ج�عي
  .�سم هللا الرحامن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،
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  السادة املس�شارون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي 

جلنة تقيص احلقائق حول الصندوق املغريب �لتقا�د، وا�ي  ملناقشة تقر�ر
نعتربه �رقة ٔ�مل وضوء حلصی� هذه املؤسسة �الل هذه الس�نة ال�رشیعیة، 
اليت تعرف مجودا �جتا عن العطا� احلكوم�ة، و�لیه فٕاننا نعترب هذه اجللسة 

حرصه  وهذه ا�ورة �س�ت��ائیة جمهودا اس�ت��ائیا �لس�نا املوقر يف س�یاق
  .داء واج�ه ا�س�توري والقانوين والق�ام بدوره املؤسسايت�ٔ �ىل 

السادة احلضور، فٕان �شك�ل هذه ا�لجنة مت وفق  ،كام ال خيفى �لیمك
 67املساطر واملق�ضیات املنصوص �لهيا يف ا�س�تور والس�� الفصل 

قيص املتعلق بطریقة �س�یري ا�ل�ان النیابیة لت 085.13والقانون التنظميي رمق 
، 78، 77احلقائق مث النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، والس�� املواد 

79 ،80.  
وح�ث ٔ�ن اج��ات ا�لجنة متت وفق الضام�ت القانونیة املنصوص 

  .�لهيا
وح�ث ٔ�ن اج��ات ا�لجنة حظیت بدمع �بري من ق�ل رئاسة ا�لس 

جنة و�اكفة ٔ�عضاهئا ولك مكو�ته، فٕاننا ال �سعنا ٕاال ٔ�ن ننوه بعمل هذه ا�ل 
  .ومكو�هتا �ىل ا�هود الك�ري ا�ي مت بذ� ٕال�داد هذا التقر�ر

و�الطالع �ىل جحم الو�ئق املعمتدة و�لسات �س��ع �لمنا ٔ�ن 
العمل مل �كن سهال بل انتابته صعو�ت �برية اس�تطاع السادة الزمالء 

م الك�رية يف العمل ٔ�عضاء ا�لجنة جتاوزها وختطهيا بتفا�هيم وح�كهتم و�ربهت
  لـــــبوا مع معو الرقايب وال�رشیعي، ؤ�شكر �ملناس�بة لك الفا�لني ا��ن جتا

ولعلنا نتو�  ،ا�لجنة وتق�لوا �روح دميقراطیة املساءالت و�س�تفسارات 
هدفا لهذا العمل فٕاننا ال �رید م�ه ٕادانة خشص ٔ�و �ة ٔ�و حتمیل مسؤولیة 

طرف ٔ�و ذاك، أ�زمة يه نتاج مسار طویل وضعیة صندوق التقا�د لهذا ال
یتدا�ل ف�ه ح�ثیات احملیط العام وا�ويل والوطين، مث التطورات اليت 
یعرفها ا�متع املغريب دميغراف�ا واق�صاد� واج�عیا وفهيا طبعا مسار طویل 

  .من التدبري
فالغایة ل�ست شام�ة أ�زمة والترب�ر وحتمیل االهتامات لكن الهدف من 

العمل هو وضع و�رس�یخ قوا�د ممارسة الرقابة الربملانیة �ىل املؤسسات  هذا
العموم�ة وتفعیل جلان تقيص احلقائق ومرامكة اخلربة والتجربة لتعز�ز دور 

  .الربملان الرقايب وٕاشا�ة ثقافة ربط املسؤولیة �حملاس�بة
  حرضات الس�یدات والسادة،

، وبعد �طالع �ىل حنن يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي
مضامني التقر�ر ومعل ا�لجنة وم�ابعتنا للك ما ق�ل وكتب و�روج حول 
الصندوق املغريب �لتقا�د، فٕان ٔ�س�باب أ�زمة �رجع مجملها ٕاىل ٔ�س�باب 
وٕا�راهات �ٓتیة ٕاىل احملیط العام �لصندوق ول�س من التدبري يف �د ذاته 

  .واق�صادي�لك ما �� من س�یاق اج�عي دميغرايف وس�یايس 
ف�حن يف الفریق ننوه بعمل ا�لجنة ونتفهم صعوبة هذا  ،ؤ��ل ذ�

امللف وٕا�راهاته وعی��ا �ىل ٕاجناح إالصال�ات يف ٔ�فق التوازن يف احلقوق 
  .والواج�ات وضامن اس�مترار نظام امحلایة �ج�عیة الوطين

 .وشكرا


