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 السیاسي اإلصالح مقیاسیة الى الدیمغرافي اإلصالح مقیاسیة من...  التقاعد
 (المغرب) بوعزة العموري المجید عبد  / نیوز إدارة

 مساءً  5:54 - 2015 أكتوبر 22 الخمیس

 

 التقاعد، أنظمة اصالح بخصوص المطروحة الحكومیة المشاریع مجموع إن
 ضویةالع العالقة على تؤكد للحسابات، األعلى للمجلس االخیرة الخرجة وخصوصا

 الدیمغرافي لإلصالح les facteurs paramétriques المقیاسیة العناصر بین
 Les facteurs de spéculation sur . الموت على المضاربة وعناصر ،

la mort ، لوضعا على تطبیقھا عند تتحول المقیاسیة فالمقاربة ، رىاخ بعبارة 
 واستعمالھا الدیمغرافیة المعطیات توظیف عملیة مجرد الى بالمغرب الخاص

 كیف ،ایضا لكن….  لإلصالح كقاعدة المحتمل الموت وتسریع لتعجیل كمقاییس،
 التحمل مبدأ تعتمد ، لالصالح اخرى الیات الى باالنتقال ، المقاربة ھذه تجاوز یمكن

 التقاعد بنظام المتصلة االطراف بین والعادل والمتوازن المشترك

 الموت على المضاربة مقیاسیة .1
 أولى، جھة من)  سنة 60(  التقاعد على لإلحالة القانوني السن بعد یتحول المتقاعد

 ةجھ ومن.  عمره أیام آخر الى المعاش اجر یتلقى التقاعد، وضعیة في أجیر الى
 60 من(  ، التقاعد على الالحقة سنوات العشر خالل المتعاقد وفاة فاحتمالیة ، ثانیة
) مافات دق الدنیا في مابقا(  العامیة وبلغتنا. كبیر بشكل مرتفعة)  سنة 70 الى سنة
 عناصر تعتمد بالمغرب، الحیاة ألمل الدیمغرافیة الحقیقة ھده من انطالقا و. 

 فاةو احتمالیة تقریب او تسریع مؤشرات ىعل التقاعد ألنظمة المقیاسي االصالح
 … آلیات أربعة تشغیل طریق عن وذلك.  المتقاعد

 l’âge التقاعد، على لإلحالة القانوني السن مراجعة   أطول العمل مدة 1.1
légal de départ à la retraite   سنتین بإضافة العمل مدة تمدید عبر 

 65( للحسابات األعلى المجلس تقریر حسب سنوات خمس ،او 62(( إجباریین
 l’usure  مھني واستعمال نفسي وتعب جسدي إرھاق من ذلك یصاحب بما ،)سنة

professionnel …. 

 اإلجباریة االقتطاعات من سنوات خمس او سنتین ضافةأكثر   إ اقتطاعات 1.2
 المتطلبات حسب ، االقتطاع نسبة في نقط 4 زیادة الى باإلضافة االجر، من
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 ، حیاةال على للقدرة ممنھج تدمیر على ذلك یؤشر بما ، االختالل حالة، و المقیاسیة
    … االستھالكیة القدرة فقط ولیس

 ، دالتقاع معاش على للحصول الزمنیة المدة تقلیصأقصر   التقاعد فترة 1.3
 خصفالش.  ممكنة فترة ألقل معاشھ وصرف ، موتھ احتمالیة تقریب أخرى بعبارة

 10 الى االقصى الحد في تصل معاشھ صرف فاحتمالیة ، 60 سن على المتقاعد
 ال معاشھ صرف فاحتمالیة 65 سن على المتقاعد الشخص أما. التقاعد بعد سنوات
   … سنوات 5 األقصى الحد في تتعدى

 تلقاهی اجر آخر مقیاس من ، للمعاش المادیة القیمة حتساب ا تغییرأقل   معاش 1.4
 رةعش الخمس او العشر للسنوات االجري المعدل على واحتسابھ الموظف او األجیر

 فقط الى 2,5 من السنوي االحتساب نسبة تخفیض مع ، المھنیة حیاتھ من األخیرة
   .أكثر ومساھمات أطول عمل بعد أقل معاش أوضح بعبارة.  المائة في 2

 تبارھاباع التقاعد، إلصالح المقیاسیة للمقاربة الحقیقیة المعادلة تنكشف وھكذا
 spéculation sur  المالیة المضاربة آلیة ،عبر الموت على المضاربة مقاربة

la mort par une approche de spéculation financière  لالدخار 
 مقیاسيال منطقھا تلخیص یمكن والتي ، المھنیة حیاتھ طیلة المتقاعد بھ قام الذي ،

…  رأقص التقاعد فترة…  أكثر اقتطاعات…  أطول العمل مدة( التالیة، الجمل في
 Travailler   (اقل معاش ب …أكثر تعمل أن( أخرى بعبارة ،) اقل عاش م بأجر

plus pour gagner moins . وألطول أكثر، تعمل ان(  وضوحا أكثر وبجملة 
 travailler plus ( .ممكنة مدة وألقصر ، اقل معاش على لتحصل ممكنة، مدة

et plus longtemps pour toucher moins et moins 
longtemps  

 حال لیس المقیاسي االصالح .2
 االصالح ھذا لیس لكن.  بالمغرب التقاعد أنظمة إصالح على إجماع ھناك

 ستیريھ بشكل لھا الترویج یتم التي ، المقیاسیة المقاربة عبر جھة من المفروض
 قاعدالت انظمة النقاد والممكن الوحید الحل ھي وكأنھا وتقدیمھا وترھیبي، ومتضخم

 او المعنیین طرف من ، اخرى جھة من مرفوض اصالح و. والتفكك االنھیار من
 ونیك ان یجب االصالح فمنطق ، علیھم سیطبق الذین طرف من او المستھدفین

 الحاالص مسؤولیة وتحمیلھم ، لمكتسباتھم وتدمیرا ، ضدھم ولیس مصلحتھم في
 .…عنھا مسؤولین غیر ھم ھیكلي اختالل اوضاع ضمن
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 رورةبالض لیست أخرى حلول ھناك بل. الوحید الحل لیست المقیاسیة فالمقاربة
 في یاسيالمق اإلصالح فرض او نقل او تطبیق ان بحكم سیاسیة حلول ،بل مقیاسیة
 تالالتاالخ البعید وحتى المتوسط او القریب المدى على یحل لن ، المغربیة الحالة
 المقیاسي الحل اعتمدت التي الدول ان كما.  بالمغرب التقاعد ألنظمة المالیة

 ودخلت ، المالیة االختالالت اشكالیة حل من تتمكن لم ، التقاعد أنظمة إلصالح
 des réformes . المتتالیة باالصالحات مایسمى في مباشر بشكل

systématiques ( حكومة الى شیراك جاك حكومة من الفرنسیة الحالة 
 والمؤسساتیة السیاسیة الحالة ان العلم مع)  ھوالند حكومة الى ساركوزي

 الھرم بنیة ان دلیل ب المغرب عن مختلفة والدیمغرافیة واالجتماعیة واالقتصادیة
 ملیون 15 عن مایزید الى تصل سنة 60 تتجاوز التي الفرنسیة للساكنة العمري

 المغرب(  سنة 84 الى یصل الحیاة أمل ومعدل) ملیون 3,5 عن تزید ال المغرب(
 ( سنة 72 رسمي بتقدیر

 يف یتم المغرب، وفي العالم عبر التقاعد منظومة حول الدائر الصراع حركیة ان
 لتوزیعا على یقوم نظام من التدریجي االنتقال عملیة فرض في یتجسد ، واحد اتجاه

 یقوم نظام الى système de répartition solidaire،  الجماعي والتضامن
 système de capitalisation . الفردیة والمساھمات الرسملة على

individuelle المسؤولیة من التقاعد انظمة أموال حریر، ت أخرى بعبارة 
 طقلمن إخضاعھا عبر ، خوصصتھا أوضح بعبارة او وتحویلھا ، لدولة ل العمومیة
 طرف من فرضھا یتم التي الیدیوسیاسیة ا المرجعیة ھي ھذه.  المالیة األسواق

 مقیاسي،ال باإلصالح یسمى ما في عملیا تتجسد والتي ، المانحة الدولیة المؤسسات
 امةوإق ، دراسات مكاتب خبرة لطلب مالي دعم عبر المغربیة، الحكومة وتفویض

 للحسابات األعلى المجلس حالة(  وطنیة مؤسسات وانتداب ، آریة أكتو أبحاث
 لھم دووحد فوضوا من باسم والحدیث ، المقیاسیة المقاربة لنفس للترویج) اخیرا

 قصاءا تستھدف عملیات كلھا التقاعد موضوع في والنطق الكالم حق مسبقة بشروط
 .ممكنة اخرى حلول في للتفكیر امكانیة كل وتغییب

 یقھ،وتطب استعمالھ یفرضون و لھ، یروجون من بمنطق ، المقیاسي الحل ففرض
 يف التوظیف مسؤولیة من للموظفین، كمشغلة الدولة یحرر. التقاعد انظمة على

 من ، والعمال للمستخدمین كمشغلة المقاولة یحرر. و العمومیة االدارة منظومة
 لحقوقا بكامل العمومي القطاع في التوظیف ان بمبرر.  الالئق التشغیل مسؤولیة

. وظیفيلتا التقشف سیاسة تطبیق في والحل.  العمومي العجز ارتفاع الى یؤدي ،
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 جتماعیةاال الكلفة ارتفاع الى یؤدي الخاص، بالقطاع الالئق التشغیل ان بمبرر و
 المسؤولیة من والتحرر ، التشغیل ولیونة التنافسیة سیاسة تطبیق في والحل. لإلنتاج

  … للتشغیل االجتماعیة

 من والمقاولة الدولة یحرر التقاعد أنظمة إلصالح المقیاسي الحل كان فإذا
 بئع وتحمل ، التقاعد انظمة في القائمة االختالالت ي، ف المباشرة مسؤولیاتھما

 لديا،   والعامل والمستخدم الموظف إال المقیاسیة المعادلة في یبق فلم. االصالح
 طقبمن ، التقاعد ألنظمة المالیة االختالالت معالجة مسؤولیة لوحده نحملھ ان یجب

 مع ، كثرا االشتغال العاملة الطبقة على تفرض ان تحاول التي المقیاسیة، المقاربة
 ، اقل معاش على بالمقابل لتحصل…  ممكنة مدة ألطول اجباریة اقتطاعات

 درجة الى كبیر، بتضخم لھا الترویج یتم التي المعادلة وھي.  ممكنة مدة قصروأل
 كامل تناقض في ، الترویج لكوكبة لالنضمام للحسابات األعلى المجلس إقحام تم
 دبیرت بحكامة تتعلق تقاریر صیاغة في والمتمثلة ، للمجلس المركزیة المھمة مع

 على و. شفافیتھا و للصرف القانونیة المراقبة على التركیز و ، العمومیة االموال
 یاسیة،المق المعادلة نفس على لیؤكد ، التقاعد انظمة حول تقریرا یصدر عادتھ غیر
 مغربيال الصندوق حالة وفي اخرى بعبارة.  مؤشراتھا سقف رفع الوقت نفس وفي

 نالس حد من الرفع خالل من ، لوحده الموظف على التحمل عبء مضاعفة للتقاعد
 احتساب وعاء ومراجعة)  سنة 65 الى 62 من(  المعاش على لإلحالة القانوني

 المساھمة نسبة في والزیادة) .  سنة 15 الى سنوات 8 او 5 من(  المعاش اجر
 السنوي القسط نسبة وتخفیض).  المائة في 24 الى 20 من( نقط بأربع للنشطاء

 اربةالمق ان ، وتؤكد تكشف التقریر ھدا فمعطیات…  عمل سنة لكل 2 الى 2.5 من
 مسؤولیة لوتحمی وتركیز توجیھ یتم عندما المالیة، لالختالالت حال لیست المقیاسیة

 الدولة لمسؤولیة كامل تغییب او غیاب في. الموظفون ھم واحد طرف على حلھا
 ..…كمسیرة التقاعد مؤسسات ومسؤولیة كمشغلة،

 االستراتیجي الخیار…  التشغیل .3
 سیاسیة بل ، مقیاسیة یست، ل المغربیة الحالة في التقاعد أنظمة اصالح اشكالیة ان
 الشابة ةالبنی االعتبار بعین تأخذ بمنظوریة و.  تشغیلیة بل دیمغرافیة لیست. 

 السیاسیة،و واالقتصادیة واالجتماعیة البشریة التنمیة تحدیات و ، المغربي للمجتمع
 visibilité  استراتیجیة بمنظوریة التقاعد أنظمة إصالح ان أوضح بعبارة

stratégique ، العمل مدة زیادة في توجد ال  ،augmentation de temps 
de travail 65 الى سنة 60 من(  التقاعد على لإلحالة القانوني السن وتأخیر 
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 لىع تى، ح خاطئ االكتواري أو المالي الحساب بمنطق حتى افتراض ألنھ) .  سنة
 répartition . األجیال بین العمل توزیع إعادة في توجد بل. جدا القریب المدى

intergénérationnelle de temps du travail   معادلة من تنطلق والتي 
 على اوثالث.  اقل عمل مدة على ثانیا و. الالئق العمل على أوال ، تقوم استراتیجیة

 travailler mieux – travailler moins – travailler ) للجمیع العمل
tous ) 

 إعادة بتتطل ، واالجتماعیة واالقتصادیة الدیمغرافیة الخصوصیة، ف أخرى بعبارة
 قلب يف ، الخاص والقطاع العام القطاع في للتشغیل استراتیجیة منظوریة وضع
 تكویني عمل ببرنامج ، جھة من مصحوبة بالمغرب، التقاعد أنظمة إصالح عملیة

 االنخراط لضمان ، استھدافي وطني ببرنامج ، ثانیة جھة ومن. قوى وادماجي
 برنامجب ، ثالثة جھة ومن.  التقاعد أنظمة في الحرة المھنیة الفئات لمختلف الواسع

 اقبةوالمع والوقایة، المراقبة وحكامة االجرائي، التسھیل مبادئ على ،یقوم اجراءات
 ومن …دخال االقل وخصوصا للعمالة، الجزئي التصریح ،او التصریح لعدم الفعالة

 اعادة ، اخیرة جھة ومن المھیكل، غیر لالقتصاد جذریة ھیكل اعادة رابعة، جھة
 كامةح و ، والمحاسبة المسؤولیة مفھوم على تقوم وخدماتیة تنظیمیة جذریة ھیكلة

 التقاعد لمنظومة la gouvernance paritaire االعضاء المتساوي التدبیر
 .…خاص وقطب عام قطب في الوطني

 للتقاعد المغربي الصندوق حالة .4
 التقاعد نظمةأ إصالح في التشغیل على القائم االستراتیجي الخیار ھذا على وللتدلیل
 انھ كمبح ، للتقاعد المغربي الصندوق وضعیة على بالتدقیق سنقف ، بالمغرب

 يف صعوبات بدورھا تعرف التي األخرى األنظمة مختلف بین من تأزما األكثر
 لصندوقا جعلت التي الھیكلة األسباب عن التساؤل من بد ال وھنا.  المالیة اختالالتھا
 الفرق( ، نظاملل التقنیة ئجالنتا في ھیكلیة مالیة اختالالت یعرف ، للتقاعد المغربي

 النشطین و المنخرطین الموظفین بین الفرق اخرى بعبارة) .  والتكالیف الموارد بین
 وستعرف ، 2014 سنة مع تراجعیا منحى ستشاھد والتي المتقاعدین، والمنخرطین
 األسباب ان فعال وھل.  2021 سنة مع سلبیة لتصبح انخفاضا المالیة االحتیاطات

 المفرطو السخي بالطابع التقاریر تسمیھ ما الى تعود ، االختالالت لھذه المباشرة
 نسبة مراجعة ضرورة الى ھنا واإلشارة(  المساھمات، مع بالمقارنة خدماتھ في

 العامل الى تعود فعال ھل، و)االشتراكات من سنة لكل احر اخر ن ع % 2.5
 لباختال ام ، الحیاة امل معدل بارتفاع المتعلق الجانب خصوصاالدیموغرافي، و
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 ھذه عن ولإلجابة المتقاعدین . وعدد النشطاء بعدد المتعلق الدیموغرافي التوازن
 لماضيا في تحریكھا عند تؤكد التي المعطیات بعض تقدیم من بد ال ، التساؤالت
 ست،لی المغربیة الحالة في التقاعد اصالح مسالة ان الى والمستقبل، والحاضر

 .…سیاسیة بمؤشرات مقیاسیة بل ، دیمغرافیة بمؤشرات مقیاسیة

 املینالع الموظفین مجموع ان التقاریر، تكشف التقاعد على اإلحالة مؤشرات 4.1
 دون ، موظفا 883.916 مجموعھ ما 2013 سنة بلغ الدولة أسالك بمختلف
 وتتوقع ، العمومیة المؤسسات ومستخدمي ، الترابیة اإلدارات موظفي احتساب

 %35. (  2021 سنة أفق في موظفا 204.000 عن یزید ما إحالة اإلحصائیات
 %62(  2031 سنة حلول مع 360.000 یقارب وما)  الموظفین مجموع من
 من %88( 2041 سنة أفق في موظف 505.000و) .  الموظفین مجموع من

 .( الموظفین مجموع

 أعداد نمو مؤشر سجل ، 2012و 2003 سنة بین ماالتوظیف   مؤشرات 4.2
 استقرت عامة وزیادة.  % 0,62 الى تصل لم ، متوسطة زیادة النشطین الموظفین

 و 2003 سنوات سجلت مثال…  سنویا بارزة اختالفات مع ، % 5,68 في
 سنة مع انخفاضا سجل فانھ.  % 0,5 و 0,7 ب الموظفین عدد في ارتفاع 2005
. موظف ألف 40 من ألزید الطوعیة المغادرة بسبب % 3,2 من بأكثر 2006
 باإلدارة التوظیف حجم استقر 2007 سنة حدود الى 2003 الممتدة الفترة وخالل

 لىع اإلحالة فمعدل الفترة نفس في فإنھ. سنویا موظف 7000 حدود في العمومیة
 بدأ السیاق ھذا فضمن وللتذكیر سنویا . متقاعد 5000 تجاوز السن بحد التقاعد
 ةالوطنی اللجنة وتشكیل واالعالمیة السیاسیة الساحة في التقاعد ملف یطرح

 …والتقنیة

 المالیة المناصب أعداد في زیادة تسجیل تم ، 2012 – 2008 سنوات ومع
 – منصب 13000 تقریبا/  2009 – منصب 16000/ 2008(  المفتوحة
 – 2012/  منصب 18800/  2011 – منصب 24000 تقریبا/  2010

 یتجاوز لم الفترة نفس خالل للتوظیف السنوي فالمعدل) .  منصب 26204
 یقارب ما الى 2012 سنة وصل التقاعد على المحالین عدد فإن.  سنویا 15000
 والدفاع الملكي البالط بإدارة المتقاعدین احتساب دون. متقاعد الف 12000
 (السجون وإدارة والعدل المساعدة والقوات الوطني
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 إعمار بخصوص المعطیات تشیر   والنوعیة واإلداریة العمریة البنیة 4.3
 % 60 و سنة 30 عن أعمارھم تقل الموظفین من % 13 فقط ان الموظفین

 في مرتبون الموظفین من % 18 و.  سنة 60 و 40 بین ا م أعمارھم تتراوح
 الى 5 السلم من..  40. (  9 و 7 السلم في مرتبون % 21 و ، 6 الى 5 السلم

 % 69( الجنس حسب التوزیع أما فوق فما 10 السلم في مرتبون % 60 و)  9
 (إناث % 31 و ذكور

 تأطیر مستوى العمومیة اإلدارة تعرفالعمومیة   باإلدارة التأطیر بنیة 4.4
 مواطن 1000 لكل موظف 27 یتعدى ال بحیث السكان، عدد مع بالمقارنة ضعیف،

 ثالم. الجوار دور ببعض مقارنة الموظفین عدد مستوى الى ترقى ال نسبة وھي. 
 1000 لكل موظف 42 الجزائر وفي.  مواطن 1000 لكل موظف 44 تونس

 1000 لكل موظف 75 الى فرنسا مثل المتقدمة الدول في وتصل.  مواطن
  .مواطن

 السیاسیة المقیاسیة الى الدیمغرافیة المقیاسیة من .5
 المؤشرات تحریك ان ھو واضحة حقیقة تتضح ، المعطیات ھذه الى بالنظر

 وا القریب المدى على سواء تحل ان یمكن ال المقیاسیة، للمقاربة الدیمغرافیة
 القطبب التقاعدي النظام دیمومة تؤمن وال المالیة االختالالت البعید وحتى المتوسط
 faire bouger les bornes paramétriques ne pourrait ، العمومي

pas) ) résoudre ni la viabilité des équilibres ni la pérennité 
de système  باإلدارة لتوظیف ل وإرادیة وطنیة سیاسیة ھناك تكون ان بدون 

 ان یمكن فال ، التقاعد المنظومة إصالح رورة ض افترضنا ما إذا وحتى.  العمومیة
 یجب اإلصالح فمجھود.  لوحدھم اإلصالح عبئ والمتقاعدون الموظفون یتحمل

 يف المشغلین و كمشغلة الدولة. ( االطراف بین وعادال ومشتركا متوازنا یكون ان
 (العمومي التقاعد خدمات تدبیر مؤسسات العمومیة و اإلدارة

 راتمؤش ثالثة تشغیل على تقوم الدیمغرافیة، بمؤشراتھ المقیاسي فاإلصالح
 ومقیاس. العمل مدة تمدید مقیاس(  الموظف ھو واحد طرف تستھدف.  لإلصالح

 لنسبةا وتخفیض التقاعد احتساب وعاء في الزیادة ومقیاس.  المساھمات في الزیادة
 مؤشرات ثةثال تشغیل یقترح ، السیاسیة بمؤشراتھ المقیاسي االصالح اما)  السنویة

 ةالثالث االطراف على االصالح لعبء ومتوازن عادل توزیع تستھدف ، لإلصالح
 اسیةمقی من االنتقال اخرى بعبارة.  العمومي القطب في التقاعد بنظام المتصلة
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 ةمقیاسی الى.  التقاعدي النظام اصالح مسؤولیة عبء الموظف تحمل دیمغرافیة
 الدولة نبی ، عادلة اصالحیة صیاغة لبناء الثالثة االطراف ادماج على تعمل سیاسیة
 ویمكن والمنخرط النشیط والموظف ، للتقاعد المسیرة المؤسسات و ، كمشغلة
 التالي الشكل على تركیبھا

 3 للتقاعد العمومي القطب ھیكلة مقیاس.  2 العمومیة باإلدارة التشغیل مقیاس . 1
 التقاعد على لإلحالة القانوني السن مقیاس. 

 العمومیة باإلدارة التشغیل مقیاس 5.1
 قشفوالت.  المقبلة سنوات العشر خالل التقاعد على المحالین حجم الى فبالنظر

.  شبیبالت مؤشرات في الكبیر والتراجع.  السنویة التوظیف عملیات في المنھجي
 تؤكد مؤشرات كلھا…  السكان عدد مع بالعالقة التأطیر مستوى وضعف

 توازنال اشكالیة تحل لن التي ، المقیاسیة المنھجیة ووھمیة واختزالیة اختصاریة
 باإلدارة لللتشغی إرادیة سیاسة اعتماد یتم لم ،إذا للتقاعد المغربي للصندوق المالي

 المعدل ان الى نشیر ، ذلك على وللتدلیل.  االصالح عملیة قلب في العمومیة
 الى سیصل المقبلة سنوات لعشرخالل ا التقاعد على المحالین لعدد االجمالي
.  سنویا متقاعد الف 18000 المقبلة سنة العشرین وخالل.  سنویا الف 25000

 اختالل ان اخرى بعبارة.  سنویا متقاعد الف 17000 المقبلة سنة 30 مدى وعلى
 نشطاء 3 الى نشیط موظف 12 من باالنتقال( المالیة وبالتالي الدیمغرافیة العوامل

 افق وفي(  2012?  1980(  الماضیة سنة الثالثین خالل واحد متقاعد مقابل
 ھسبب یعود)  واحد متقاعد مقابل واحد نشیط موظف الى المقبلة سنوات العشر

 من لمعتمدةا العمومیة، باإلدارة التشغیل لسیاسیة والمنھجي الشدید للتقشف االصلي
 وفي . الھیكلي التقویم برنامج تطبیق بسبب االولى، المرحلة في الدولة طرف

 قللمراف الشاملة والخوصصة المفتوحة السوق برنامج تطبیق بسبب المرحلة
 العمومیة

 تحملی ان للموظف یمكن ال انھ ، والبعید والمتوسط القریب المدى على یعني وھذا
 یةالمقیاس المقاربة اعتماد خالل من للصندوق المالیة االختالالت معالجة مسؤولیة

 في موميالع التشغیل مسالة بوضع ، المباشرة المسؤولیة تتحمل كمشغلة فالدولة. 
 ..… على یقوم استراتیجي برنامج وفق ، العمومي بالقطب التقاعد اصالح قلب

 لكل موظف 40 الى 27 من ونقلھا الدولة بإدارات التأطیر نسبة من الرفع .1
 .نسمة 1000
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 30 من االقل المائة في 40 الى 13 من باالنتقال العمومیة االدارة تشبیب .2
 .سنة

 ویةاالول ذات العمومیة والسیاسات القطاعات على التوظیف عملیات تركیز .3
 .المرفقیة والخدمات والقضاء والصحة كالتعلیم القصوى

 .العمومیة للوظیفة العام االساسي للنظام الجدریة المراجعة ورش فتح .4
 ستمرالم للتكوین وطني ببرنامج الدولة بإدارات التوظیف عملیات مصاحبة .5

 الجدیدة للحاجیات ومالئم االدماجي
 حقوقو االجیال بین التوزیعي والتضامن للصندوق المالیة التوازنات تأمین .6

 للمؤشر التوازن اعادة عبر للتقاعد العمومي القطب وخلق المتقاعدین
 .والمتقاعدین النشطاء بین الدیمغرافي

 ھیار،االن تأجیل على فقط تعمل المقیاسیة المقاربة في المطروحة االختیارات ان
 تجسدی الصندوق النقاد االستراتیجي خیار اما. المالي العبء الموظف تحمیل عبر
 معادلةال في یعني وھذا.  المنخرطین عدد في سنویا والمتراكمة الممنھجة الزیادة في

 سنوات العشر خالل سنویا موظف الف 50000 معدل سنویا توظیف الحسابیة
 على سیحالون 204000 مقابل نشیط موظف الف 500000 مجموعھ ما( المقبلة
 سنة 20 خالل سنویا 40000 توظیف او).  المقبلة سنوات 10 خالل التقاعد
 سیحالون الف 360000 مقابل نشیط موظف الف 800000 مجموعھ ما(  المقبلة

 30 خالل سنویا الف 35000 توظیف او) . المقبلة سنة 20 خالل التقاعد على
 التقاعد على ستحال الف 505000 مقابل الف 900000 ھمجموع ما( المقبلة سنة

 (الفترة نفس خالل

 المغربي الصندوق حالة( للتقاعد العمومي القطب مؤسسة ھیكلة قیاس 5.2
 )للتقاعد

 یاسيالس العمود یشكل الدولة ادارات في استراتیجیة بمنظوریة التشغیل مقیاس
 التوزیعي النظام على القائم العمومي بالقطب التقاعدي النظام ودیمومة النقاد

 عن ولةمسؤ كمشغلة، الدولة كانت اذا الوقت، نفس في لكن. االجیال بین والتضامن
.  لتوظیفيا التقشف سیاسة بسبب ، للتقاعد المغربي للصندوق المالیة االختالالت

 التدبیریة و والتنظیمیة الھیكلیة االختالالت مستوى على ایضا موثقة مسؤولیتھا فان
 ھاومساھمات مستحقاتھا اداء عن الدولة تخلف الى االشارة من بد ال وھنا. للصندوق

?  1956(( للصندوق المباشر تدبیرھا فترة مع ترافقت والتي للموظفین، كمشغلة
 التقدیرات ان من بالرغم. درھم ملیار 11 من زیدأب حكومیا قدرت والتي ، 1996
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 حقوق صفیةت ،ان االعتبار بعین اخذنا اذا خصوصا. بكثیر المبلغ ھذا تفوق الحقیقیة
 مداخیل عم بالمقارنة الدنیا مستویاتھا في كانت الفترة ھذه في المتقاعدین معاشات
 مساھمة المائة في 50.( الدولة مساھمة مع بالتساوي یساھمون الدین ، النشطاء
 ).الدولة مساھمة المائة في 50 و الموظف

 لمالیةا االزمة تدبیر بھ تم الذي واالسلوب الطریقة ،الى ایضا ھنا االشارة تجب كما
 ةالمدنی المعاشات نظام مالیة من مباشرة منھا جزء وتمویل العسكریة، للمعاشات

 وفي ، 1996 ظھیر من 12 الفصل وخصوصا ، القانوني لالطار خرق في
 اتدبیرھمو للنظامین المالي التوازن بمراقبة المتعلقة المقتضیات مع كامل تعارض
 لىع یقوم ، العسكریة المعاشات نظام في المساھمات نسبة ان العلم مع. المنفصل

 ذاھ استثناء الى باإلضافة.  للدولة بالنسبة 23 و ، العسكري للموظف بالنسبة 13
 على أثیرهت وتقدیر ، اختالالتھ وقیاس ، والتشخیصیة البحثیة الدراسات من النظام
 . المدنیة المعاشات نظام

 یقالدق االفتحاص وغیاب الكبیر الغموض الى ایضا تعود الصندوق ازمة ان كما
 الستثماریةا والقرارات التدبیریة بالنفقات متصل ھو ما كل في والشفافیة والمحاسبة

 لمغادرةل السلبیة لألثار الدقیق التقدیر وعدم الماضیة، سنة 30 خالل اتخذت التي ،
 و ، المساھمین النشطاء غرافیةدیم على موظف الف 40 من ألزید الطوعیة
. ندوقالص تسییر في المشاركة حق على تقوم التدبیریة، للحكامة منھجي اضعاف

 ملیار 75 عن یزید بما تقدر والتي الصندوق احتیاطات ان الى المعطیات تؤكد كما
 اتجاه في توجیھھا بسبب عالیة، مردودیة تحقق ال استعمالي لمنطق تخضع ، درھم
 لةالدو بإدارات والمستخدمین الموظفین توزیع عملیات الى باإلضافة….  واحد

 مالنظا ومؤسسة ، للتقاعد المغربي الصندوق…  مؤسستین على ، ومؤسساتھا
 كاملة ھیكلة اعادة بأھمیة نعتقد االطار ھذا وفي.  التقاعد رواتب لمنح الجماعي

 صالحإل السیاسیة، المقیاسیة معادلة في اساسي كمؤشر ، التقاعد تدبیر لمؤسسات
 … التالیة االصالحات مركب تحریك خالل من ، العمومي التقاعد نظام

.  احدةو مؤسساتیة الیة ،في للتقاعد العمومي القطب نظام وتفعیل تصمیم .1
 المدنیین الموظفین جمیع تدبیر من للتقاعد المغربي الصندوق تمكن

 رنامجب وتصمیم.  التقاعد رواتب لمنح الجماعي النظام والغاء.  والعسكریین
 …التكمیلي للتقاعد المؤسسة داخل من اجباري

 خالل من المدنیة المعاشات نظام في العسكریة المعاشات لنظام كامل ادماج .2
 یاتال تسطیر ،مع الدولة مساھمات نسبة من والرفع ، التقاعد سن من الرفع
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 les facteurs de la العسكریة للمھن الشاق الطابع االعتبار بعین تأخذ
pénibilité 

 االحتیاطات استعمال قرارات تحرر محددة الیات من الصندوق تمكین .3
 یةاالجتماع للمسؤولیة برنامج تطویر مع ، المضمونة المالیة والتوظیفات

 وائدبف قروض وبرامج.  االجتماعي االستثمار برامج تدبیر عبر للمؤسسة
 في الموالا توظیف في االستمرار مع والمتقاعدین المنخرطین لفائدة تنافسیة
 لاق ونسبة الدولة، مع تعاقدي اطار في المضمونة والسندات الدولة سندات

 اقديتع اطار في بالبرصة المتداولة والسندات االسھم في المائة في 10 من
 .…المحتملة المخاطر من لحمایتھا المقاوالت مع

 ساويالمت التنظیم الیة باعتماد التدبیریة، الحكامة لمنھجیة االعتبار اعادة .4
 الموظفین وممثلي االدارة ممثلي بین للتقاعد، العمومي للقطب االعضاء
 سبح النقابات طرف من تعیینھم یتم الذین المتقاعدین وممثلي النشطاء

 دارةا رئیس االداري المجلس رئیس یكون ان على التمثیلیة االستحقاقات
. لنشطاءا الموظفین ممثلي من للرئیس االول والنائب للتقاعد العمومي القطب

 .…المتقاعدین ممثلي من الثاني والنائب
 التقاعد على لإلحالة القانوني السن مقیاس 5.3

 نظام صالحإل السیاسیة المقیاسیة الى ، الدیمغرافیة المقیاسیة من االنتقال عملیة ان
 من( قاعدالت على االحالة سن تمدید مقیاس تحویل تتطلب العمومي، بالقطب التقاعد

 االجیال بین ما التضامن مقیاس ،الى دیموغرافي مقیاس من ،) سنة 62 الى 60
de paramètre démographique vers un paramètre de 

solidarité inter- générationnelle التطبیق من االنتقال اخرى بعبارة 
 لىا الموظفین، لمجموع الدیمغرافیة البنیة على واالحادي والمیكانیكي الشامل
 الدخول لقب لكن العمومیة، الوظیفة لولوج الجیلیة المؤشرات على القائم التطبیق

 بعین نأخذ نا یجب.  المقیاس ھذا بخصوص التحویل لعملیة التوجیھیة التفاصیل في
 سلبیة تأثیرات یتضمن االوتوماتیكي او المیكانیكي تطبیقھ ان ، جھة من االعتبار

 ، المساھمات مدة تمدید ثانیة جھة ومن.  العمومیة باإلدارة التشغیل سوق على
 لحیاةا امل مؤشر مع بالعالقة ، اكثر او سنتین لمدة المعاشات صرف مدة وتقلیص

 ،)سنة 25 و 23 بین ما(  العمومیة الوظیفة ولوج سن ارتفاع فإن ثالثة جھة ومن. 
 نسبة من سیوسع المقبلة سنوات 10 خالل للتوظیف العام االتجاه وان خصوصا

 الموظفین من حالیا المائة في 60( المائة في 75 یقارب ما الى لیصل العلیا االطر
 قفس الفعلیة العمل سنوات تتعدى فلن وبالتالي ،) فوق فما 10 السلم في مرتبون
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 اقصى كحد سنة) 62=  للتوظیف محتملة كسنة 23+  فعلیة عمل سنة 39(
 بحیث ، الكامل المعاش الى االحوال من حال بأي یصل لن الذي المعاش، الحتساب

 تقاعدلل الجدید القانوني السن ألقفال فعلیة عمل سنة 39 االقصى الحد في یتعدى لن
 بین ام مبكرة سن في التوظیف عملیات في الكبیر التراجع بسبب ، سنة 62 في
 les longues carrières سنة 23 من اقل و 16

 الثالث اسالمقی تحریك یمكن التقاعد، إلصالح السیاسیة المقیاسیة نموذج اطار في و
 بھدف سنة 62 الى 60 من التقاعد على لإلحالة القانوني السن تمدید في والمتمثل. 

 مشغلةك الدولة.( باإلصالح المتصلة االطراف بین والمتوازن المشترك التحمل بناء
 من حویلھت في یتمثل اول، بشرط)  النشطاء والموظفین المسیرة المؤسسات وھیكلة

 عدم في تمثلی الثاني والشرط.  الجیلي التطبیق الیة الى المیكانیكي التطبیق الیة
 ىال تؤدي معادلة ایة رفض اوضح بعبارة ، التقاعد معاش حساب بالیة المساس
 لىع االحالة قبل االخیر الشھر باجر االحتفاظ(  للمعاش، المادیة القیمة تخفیض
 برفض یتعلق ، الثالث والشرط).  فعلیة عمل سنة كل عن 2,5 ونسبة التقاعد
 غیر المبدئیة الشروط ھده ضمن…  والمساھمات االشتراكات نسبة في الزیادة
 مبدا نم انطالقا التقاعد على لإلحالة القانوني السن تمدید یمكن للتفاوض القابلة

 سنو ، االزدیاد سن مقیاس على بناء النشطاء، الموظفین اجیال بین ما التوزیع
 :التالیة التركیبیة التوجھات وفق التوظیف

 ، 1955 سنة خالل او قبل المزادین النشطاء للموظفین بالنسبة .1
 قاعدالت على احالتھم تتم.  فوق فما فعلیة عمل سنة 40 لشرط والمستوفین

 1955 سنة ازداد موظف مثال(  الكاملة، الحسابیة بحقوقھم سنة 60 على
 فعلیة عمل سنة 40 و 44 تعني سنة 20 و 16 سن بین عل توظیفھ وتم

 ).سنة 60 على التقاعد على باالحالة
 و 1956 سنة بین المزدادین النشطاء للموظفین بالنسبة  .2

 على التقاعد على یحالون ، فعلیة عمل سنة 40 لشرط والمستوفین1965
 وتم 1956 سنة ازداد موظف مثال( الكاملة، الحسابیة بحقوقھم 60 سن

 كمدة سنة 40 و 44 تعني سنة 20 و 16 سن بین على باإلدارة توظیفھ
 الموظفین من ولغیرھم)  التقاعد على لإلحالة سنة 60 بحد فعلیة عمل

 قاعدة على ، 62 سن على اختیاریا التقاعد على احالتھم یمكن النشطاء
 وتم 1960 سنة ازداد موظف مثال( الفعلیة، العمل سنوات عدد احتساب
 نبس التقاعد على االحالة االختیار فلھ سنة 22 سن على باإلدارة توظیفھ
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 فعلیة عمل سنة 40 بعد سنة 62 سن او فعلیة عمل سنة 38 بعد سنة 60
 ( 2022 سنة او 2020 سنة اما التقاعد على االحالة سنة بمعنى

 ، 1977 و 1967 سنة بین المزدادین النشطین الموظفین لجیل بالنسبة .3
 62 سن بحد للتقاعد یحالون.  فوق فما 22 سن عن توظیفھم تم والذین

 ةسن ازداد موظف مثال( الفعلیة، العمل سنوات احتساب قاعدة على سنة
 التقاعد على االحالة فسنة)  1989 سنة(  22 بسن توظیفھ وتم 1967

 اما?  فعلیة عمل سنة 40 بعد 2029 سنة سیكون سنة 62 السن بحد
 عمره من سنة 25 في توظیفھ وتم 1967 سنة ازداد الذي الموظف حالة

 سنة سیكون 62 السن بحد التقاعد على االحالة فسنة)  1992 سنة( 
 . فعلیة عمل سنة 37 بعد 2029

 تم والذین ،1978 سنة بعد المزدادین النشطین الموظفین لجیل بالنسبة .4
 على یحالون ، فوق فما سنة 25 سن عن العمومیة باإلدارة توظیفھم
 عمل كمدة سنة 40 بعد التقاعد سنة ان بمعنى سنة 65 سن بحد التقاعد
 2043 سنة ستكون االقصى الحد في فعلیة

 répartition االجیال بین ما التوزیع معادلة منطق ان
intergénérationnelle على لإلحالة القانوني سن حد تمدید الیة لتطبیق 

 تنطلق faire bouger l’Age l’égale de départ à la retraite التقاعد
 فما سنة 40 مع سنة 20 عن یقل او یساوي توظیف 1 …االتیة القواعد بعض من

 مع سنة 60 في القانوني السن بحد التقاعد على یحالون فعلیة عمل ،كمدة فوق
 40 مع سنة 24 عن یقل او یساوي توظیف 2. التوظیف سنة االعتبار بعین األخذ
 مع ، سنة 62 في القانوني السن بحد التقاعد على اختیاریا یحالون فعلیة عمل سنة

 یحالون سنة 25 من اكثر او یساوي توظیف 3.  التوظیف سنة االعتبار بعین األخذ
 القرن بدایة مع توظیفھم تم والذین سنة 65 في القانوني السن بحد التقاعد على

 .…الحالي

 یجب ، نالموظفی اجیال بین ما التضامني التوزیع الیة بتطبیق العمل مدة تمدید ان
 نم التوزیعیة العدالة لضمان االساسیة القواعد من مجموعة ضمن تندرج ان ایضا
 المھن ممارسة لصعوبة المحددة عوامل حول دقیقة دراسات اجراء اوال. …بینھا

les facteurs de la pénibilité معدل على ،واثرھا الشاق طابعھا وتحدید 
 لقطبا في للتقاعد المبكرة لإلحالة قیاسي كعنصر ادماجھا على والعمل.  الحیاة امل

 لتقنیةا اللجان تشكیل ثانیا.  الدولة طرف من المباشر التمویل تامین ،مع العمومي
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 القطاعات بكل المھنیة، والسالمة والصحة العمل لشروط االعضاء، المتساویة
 والسالمة والصحة الشغل لطب الوطنیة المؤسسة واحداث.  الدولة ومؤسسات

 بعین ألخذا ثالثا.  االطراف الثالثي التركیب وفق وتدبیرھا تشكیلھا یتم المھنیة،
 3 من اكثر انجبن اللواتي واالمھات الخاصة، الحاجیات ذوي الموظفین االعتبار

 او ، باألسرة لوحدھم المكلفین االمھات او ، المعاقین االبناء احد تربیة او ، اطفال
 ملالع عن توقفوا الذین وخصوصا مزمنة امراض من یعانون الذین) ت( الموظفین

 للتقاعد، العمومي القطب اطار في خاص نظام تصمیم رابعا…….  معینة لمدد
 ، حرة او فردیة مھن ممارسة الى یتحولون الذین المتقاعدین المنخرطین یواكب

 اعدالتق بعد الجدیدة المھنة ممارسة عن المتحصلة للمساھمات جدیدة الیة طریق عن
 التقاعد لمعاش الجدید والحساب للمساھمة الیة عبر علیھ المحصل المعاش مع ،

…….. 

 التبالمحاو تستقیم ال ، المغرب حالة في العمومي بالقطب التقاعد انظمة اصالح
 الرأي ھذا یكون عندما خصوصا واحد، رأي لفرض جھة، من اكثر ومن الجاریة،
 ملالمتح المستخدم أو الموظف من تجعل واضحة، ایدیوسیاسیة ،وبعالمة مستوردا

 ملیتح ال وسیرورة واقع ضمن االختالالت، عن الوحید والمسؤول للعبء الوحید
 رةالقد ھو عمقھ في فاإلصالح.  القائمة االختالالت اسباب وال مسؤولیة ال فیھا
 المقیاسیة ؤیةبر ولیست السیاسیة المقیاسیة برؤیة المستقبل نحو الواقع تجاوز على

 واحد فطر تحمیل برؤیة ولیس االطراف بین المشترك التحمل برؤیة الدیمغرافیة
 ولیس وقالحق برؤیة المكتسبات على االجھاز برؤیة ولیس االجتماعیة العدالة برؤیة

 … الواجبات برؤیة فقط

 

 االتحاد الشتراكي عن

 


