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توصلنا كأعضاء المجلس  تزامنا مع إصرار الحكومة على مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بنظام المعاشات المدنية،

اإلداري المنتخبين ممثلي الموظفين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية لإلدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات 

من طرفنا وعرضها على أشغال و تداولها  من المفروض تحضيرهاعن دورات لم تعقد و التي كان وثائق  الترابية بملفات و

 .التي يعرفها هذا النظام الحقيقةللوقوف على الوضعية  5102منذ دورة مايو  المجلس اإلداري

في التي سوف تعرض  والتوصيات والقرارات المفروض أن جميع الوثائق والملفات المنظم للصندوق و طبقا للقانونو 

دورات  عمالأاللجنة الدائمة الموكول لها تحضير جدول أن سيما  ،المجالس اإلدارية هي من اختصاص أعضائه دورات

، تبين لنا من خالل الوثائق المتوصل بها أن السيد رئيس تجميدا ممنهجا من طرف اإلدارة 5102عرفت منذ نونبر  المجلس

لجان من خارج الحكومة بصفته الرئيس الفعلي للمجلس اإلداري قد فوض خارج القانون لمدير الصندوق إعداد الوثائق وتكليف 

بدون إشارك الممثلين المنتخبين، وضع تصورات ووضعيات واقتراحات على المقاس ل تتوصل بتعويضات مالية خيالية المجلس

المنظم للصندوق  52-24والقانون  5100المعدل لسنة  خطير وغير مسبوق لجميع القوانين سيما الدستور سافر، في خرق

 .والميثاق المغربي لحكامة المؤسسات العامة والنظام الداخلي للمجلس ،المغربي للتقاعد

إن السيد رئيس الحكومة في خطواته هذه عبر تفويض الصالحيات لمدير الصندوق خارج اإلطارات القانونية في وقت 

بالخصوص عندما يرتبط و بمحاربة الفساد وسيادة دولة المؤسسات  ه على عاتقهذخأالوعد الذي  فعيلتكان من المفروض عليه 

بسياسة عفى هللا عما سلف بمدخرات فئة  تم  هبقراراته و تعامل وإنهاألمر بملفات تهم منخرطين و متقاعدين و أرامل و أيتام، 

رئيس الفعلي للمجلس الفيه بصفته  يكون قد خيب آملناالتالعب فيها و تفويض تام لصالحياته و التطاول على اختصاصاتنا  

الموجه إليه في مراسالتنا  ، متجاهال بالغاتنا واإلداري والذي كنا ننتظر منه الوقوف على الحقائق بالبراهين لمؤسسة الصندوق

  .الموضوع

 ري فيتدارك األمر والرجوع الى عقد دورات المجلس اإلدال إننا اليوم و مرة أخرى نتوجه الى السيد رئيس الحكومة 

تحمل هذه الحكومة بهذا الشكل حتى والتي لم يسبق لها التأخر قط   وآجالها المحددة طبقا للقوانين الجاري بها العمل وقتها

 .مسؤولية الشأن التنفيذي

المالية  عن تراكم االحتياطات ( الغير المصادق عليها ) المتأخرةلقد وقفنا من خالل الميزانيات و تنويرا للرأي العام  

 رويج لهدرهم عكس ما يتم الت ليونم 522.46الى  265.42، حيث ارتفعت من 5102خالل سنة  المغربي للتقاعد للصندوق

 .المنابر الحكوميةأو من بعض إدارة الصندوق المغربي للتقاعد سواء من طرف 

الخروقات التي تستوجب الوقوف  ذاسوء التسيير وكو خطيرة ناهيك عن التبذيرالتجاوزات العديد من الوقفنا على لقد 

في  وتغييرات خطيرة تروم تفقيره والمس بقدرته الشرائية قرارات ومتابعتها بدل تحميل المنخرط والمتقاعد المقبل تبعات عليها

 .و أخرى سمينة لفآت  محظوظة  استثنائيةحين يتم تجاهل المتورطين الحقيقيين و غض النظر على معاشات 

إننا اليوم مكرهين إليقاف خطوات الحكومة في مجال تمرير هذه المشاريع المتعلقة بنظام المعاشات المدنية دون الرجوع 

 .الثقة فيها كاملالى الحقائق التي نحن نعلنها مجبرين اليوم للتوجه الى سلطة القضاء والتي لنا 
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