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  ).2018 یولیو 17( 1439 ذو القعدة 03الثال�ء : التارخي
  .ا�لس عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع لرئ�ساملس�شار الس�ید : الرئاسة
من السا�ة اخلامسة وا�ق�قة الثالثة  ، ٕابتداءثالث ومخسون دق�قة :التوق�ت

  .والعرش�ن مساء
  :قدميتل �لسة خمصصة  :�دول أ�عامل

تقر�ر ا�لجنة النیابیة لتقىص احلقائق حول املك�ب الوطين املغريب  - 1
 �لس�یا�ة؛

قيص احلقائق حول �رخ�ص احلكومة تقر�ر ا�لجنة النیابیة لت - 2
  .س�ترياد النفا�ت�

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

  :املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسة
ف�حو �لسة ٔ�خرى تتعلق بدراسة تقار�ر جلن نیابیة لتقيص و�ادي ن 

احلقائق حول املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة، وكذ� تقر�ر ا�لجنة 
  .النیابیة لتقيص احلقائق حول �رخ�ص احلكومة �س�ترياد النفا�ت

  .ٕاذن �ىل �ركة هللا، ٔ��لن عن اف�تاح هذه اجللسة
  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

  ٔ�هيا احلضور الكرمي،
من ا�س�تور، ومعال ب�ٔحاكم القانون  67اس��ادا ٕاىل ٔ�حاكم الفصل 

املتعلق بطریقة �س�یري ا�لجن النیابیة لتقيص احلقائق،  085.13التنظميي رمق 
م�ه اليت تنص �ىل ختصیص ا�لس الربملاين املعين جبلسة  17والس�� املادة 

تقر�ر دا�ل �ٓ�ال ال یتعدى ٔ�و �لسات معوم�ة ملناقشة مضمون ال 
  .ٔ�س�بو�ني من �رخي ٕایدا�ه �ى مك�ب ا�لس

وكذ� طبقا �لنظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، و�اصة ٔ�حاكم الباب 
املك�ب، مك�ب ا�لس  ت�ىل مداوال السابع من اجلزء أ�ول م�ه، وبناء

 10ارخي ، واتفاق ندوة الرؤساء بت2018یولیوز  9يف اج��ه املنعقد بتارخي 
  .2018یولیوز 

تقر�ر  -كام سلف ا��ر  -خيصص ا�لس هذه اجللسة العامة لتقدمي 
ا�لجنة النیابیة لتقيص احلقائق حول املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة، 
وتقر�ر ا�لجنة النیابیة لتقيص احلقائق حول �رخ�ص احلكومة �س�ترياد 

  .النفا�ت
 ،، وطبقا لقرار املك�برر ا�لجنة�لس�یدة �ئبة مقوق�ل ٔ�ن حنیل اللكمة 

س�یعقد ا�لس �لس�تني وا�دة هذه، وا�دة ٕان شاء هللا �دا يف الصباح 
  .لالس�مترار يف م�اقشة التقر�ر�ن املذ�ور�ن

ؤ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم �مسمك مجیعا جبزیل الشكر والتقد�ر لاكفة الس�یدات 

بارة اليت والسادة ٔ�عضاء جلنيت تقيص احلقائق �ىل ا�هودات الك�رية واجل 
بذلوها يف س��ل الق�ام جبمع املعلومات ٕالجناز التقر�ر�ن املرفو�ني �لم�لس 

وكذ� ٔ�تقدم �لشكر اجلزیل ٔ�طر وموظفي ا�لس ا��ن رافقوا  ،املوقر
  .ا�لجنتني طی� ٔ�طوار ٔ�شغاهلام

كام ٔ�هن�ي ٕاىل �لممك ب�ٔن التقر�ر�ن س�یوز�ان ا�ٓن، م�ارشة بعد �س��ع 
  .د�ل ا�لجنةتقر�ر ال ٕاىل 

ؤ�عطي اللكمة م�ارشة �لس�یدة وفاء القايض، وفاء القايض �ئبة مقرر 
  .جلنة لتقيض احلقائق لتقدمي التقر�ر

حول  املس�شارة الس�یدة وفاء القايض، �ئبة مقرر جلنة تقىص احلقائق
  :املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  لسادة املس�شارون احملرتمون،الس�یدات وا
ٔ��رشف، �مس الس�یدة والسادة ٔ�عضاء جلنة تقيص احلقائق حول 

�لس�یا�ة، ٔ�ن ٔ�قدم ٔ�مام جملس�نا املوقر ملخصا  املغريباملك�ب الوطين 
�لتقر�ر ا�ي ٔ��دته ا�لجنة وصادقت �لیه ٕ�جامع احلارض�ن، وا�ي س�مت 

  .ة مب�لس املس�شار�نتوزیعه �ىل خمتلف الفرق وا�مو�ات الربملانی
  ، الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شارون، 
ٕان الس�یاق العام ا�ي �شلكت ف�ه هذه ا�لجنة متزي بدخول بالد� يف 
عهد دس�توري �دید تضمن مق�ضیات دس�توریة م�قدمة ٔ�كدت �ىل تعز�ز 
م�ادئ احلاكمة، وٕاعامل �ٓلیاهتا، وربط املسؤولیة �حملاس�بة، �ٕالضافة ٕاىل 
تعز�ز وتقویة الوظیفة الرقابیة �لربملان، ويف مقدمهتا ا�ل�ان النیابیة لتقيص 
احلقائق، ومتزي هذا الس�یاق ٔ�یضا بزتامن معل ا�لجنة مع املرا�ل أ��رية 

، ح�ث ٔ�دت ٕاىل �روز مؤرشات، �س��ا سلبیة، 2020- 2011لتزنیل رؤیة 
، ح�ث %40و  �35ىل مس�توى �س�بة تنف�ذ ٔ�هداف الرؤیة، تت�ٔرحج بني 

�درت الفرق وا�مو�ات ��لس، جممتعة ٕاىل مجع توق�عات قصد �شك�ل 
جلنة لتقيص احلقائق حول املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة �لوقوف �ىل 
ٔ�دائه يف جمال الرتوجي الس�یا� ببالد�، ومالمسة العوامل اليت تعیق 

ا، كام ی�ٔيت التزنیل أ�م�ل ٔ�هداف الرؤیة و�سرتاتیجیات املن��قة عهن
�شك�ل هذه ا�لجنة، يف س�یاق أ�دوار اليت یضطلع هبا املك�ب الوطين 
املغريب �لس�یا�ة يف الرتوجي �لمنتوج الس�یا� الوطين، ا�ي رمست معامل 

  . 2020 - 2011مث  2010- 2001تو�اته خبارطيت طریق عرشیة 
  الس�ید الرئ�س، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون، 
ة، وانت�اب رئ�سها ؤ�عضاء مك�هبا يف ٔ�ول اج�ع بعد �شك�ل ا�لجن

لها، رشعت يف معلها، ح�ث قررت يف �ين اج�ع لها حتدید مهنجیة 
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، اليت س�شملها التقيص، مث 2017-2010الش�تغالها، وحرص الفرتة الزم�یة 
القضا� واحملاور اليت س�مت ٕادرا�ا يف املراسالت اليت و�ت ٕاىل املسؤولني 

إالداریني ا��ن تعاق�وا �ىل املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة الس�یاس�یني و 
و�نيي القطاع، املمثلني ��لس إالداري �لمك�ب، وحرص الحئة البیا�ت 

  . والو�ئق اليت س�تعمتدها يف معلها �لوقوف �ىل حق�قة ما جرى
و�شمل هذه الالحئة ا�راسات والنصوص القانونیة والو�ئق 

تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت حول املك�ب الصادر  احملاس�باتیة، وملخص
، ٕاضافة ٕاىل العروض املقدمة ٔ�ثناء �لسات �س��ع، ح�ث 2013س�نة 

تقرر عقد �لسات �س��ع، �لمسؤولني الس�یاس�یني وإالداریني واملهنیني 
 : �ملك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة، وهكذا مت �س��ع ٕاىل السادة

نقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد وز�ر الس�یا�ة وال  -
�ج�عي، �عتباره رئ�سا �لم�لس إالداري �لمك�ب الوطين املغريب 

 �لس�یا�ة؛

 املد�ر �لنیابة �لمك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة؛ -

 2010املدراء املتعاق�ني �ىل املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة م�ذ  -
 ؛2017لغایة 

واخلوصصة، وممثل سابق لوزارة املالیة  �ئب مد�ر امل�ش�ٓت العامة -
  ��لس إالداري �لمك�ب؛

  ثالثة من ممثيل املهنیني ��لس إالداري �لمك�ب الوطين املغريب
 :�لس�یا�ة

 رئ�س الكونفدرالیة الوطنیة �لس�یا�ة؛  -

 رئ�س الفدرالیة الوطنیة �لصنا�ة الف�دق�ة؛ -

 رئ�س الفدرالیة الوطنیة لواكالت ٔ�سفار املغرب؛ -
  .  مت �س��ع ٕاىل رئ�س مجعیة املس�مثر�ن الس�یاح�نيكام

وقامت ا�لجنة، تطبیقا �لمق�ضیات القانونیة املنظم ٔ�شغالها، بتوثیق 
مجیع ٔ�عاملها، من �الل حتر�ر حمارض مفص� خبصوص لك اج��اهتا، 

ٔ�قراص مدجمة  8(�ٕالضافة ٕاىل ال�سجیل �لصوت والصورة للك ٔ�عاملها، 
وقد ). ، وبطاقيت ذا�رة تتضمن لك ال�سجیالت الصوتیة�لصوت والصورة

 9اج��ا،  20سا�ة، موز�ة �ىل  42بلغ الغالف الزمين الش�تغال ا�لجنة 
مهنا �اصة جبلسات �س��ع، دون ا��ساب الوقت ا�ي اس�تغرق�ه 

  .معلیة حفص الرصید الو�ئقي، والتقار�ر، ومدة صیا�ة التقر�ر
  الس�ید الرئ�س؛

  سادة املس�شار�ن؛الس�یدات وال 
لقد وا�ت ا�لجنة ٔ�ثناء الق�ام بعملها بعض الصعو�ت والعراق�ل، مهنا 
صعوبة حتدید الفرتة الزم�یة اليت س�شملها التقيص، مث موضوع التقيص، بني 

التو�ه حنو التحري وتق�مي مردودیة �سرتاتیجیات املعمتدة من ق�ل 
التدبري املايل وإالداري  املؤسسة، ٔ�م �ق�صار �ىل اجلوانب اليت متس

�لمؤسسة، وانطالقا من هذا املق�ىض �رى ا�لجنة ٔ�ن تثري ان��اه مك�ب 
ا�لس ٔ�ن یويل ٔ�مر حتدید مواضیع التقيص ��قة والعنایة الالزم�ني جلعلها 

  .مالمئة مع احلزي الزمين ا�صص لعمل ا�لجنة احملدد قانو� يف س�تة ٔ�شهر
من طرف املك�ب الوطين املغريب  ٕاضافة ٕاىل �دم متكني ا�لجنة

�لس�یا�ة من الو�ئق املطلوبة ��لغة العربیة، مما تطلب من ا�لجنة جمهود 
مضاعف الف��اص الو�ئق، وٕا�ادة حتر�ر مضام�هنا �لعربیة، كام ٔ�ن البیا�ت 
احملاس�باتیة املتوصل هبا من املك�ب مل یمت الت�اوب �ش�ٔن �سلميها �ىل 

  .Excelتطبیق 
التقار�ر ه الصعو�ت، فقد توصلت ا�لجنة من �الل اف��اص ورمغ هذ

والو�ئق ومداوالت �لسات �س��ع ٕاىل حقائق �رصد جحم إالشاكالت 
اليت یتخبط فهيا املك�ب، واليت تؤ�ر �شلك جوهري �ىل مردودیته، من 
�الل مس�تو�ت التدبري املايل وإالداري واحلاكمة، وتوزعت �ىل النحو 

  : ا�ٓيت

 املايل �لمك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ةالتدبري : 
شلكت اجلوانب املالیة ٔ�مه ا�شغاالت معل ا�لجنة، من ح�ث املزيانیة 
ورصف �ع�دات ا�صصة �لعملیات ال�سویق�ة و�س�یري املك�ب، من 
ٔ�جور العاملني به، و�راء العقارات ومداخ�ل الس�یا�ة ومدى مالءمة النتاجئ 

  : ه هبذا الش�ٔن مس�� ب�ٔن مالیة املك�ب تعاين مناحملققة، مع ما مت انفاق

غیاب مزيانیة قارة �لتمنیة الس�یاح�ة، ح�ث اكن من املتوقع م�ح  -
ملیون درمه س�نو� لتفعیل خمطط  300ملیار و 2020املك�ب، وفق رؤیة 

العمل، ٕاال ٔ�نه یالحظ ٔ�هنا مل تت�اوز النصف، كام ٔ�ن نفقات الرتوجي ٕاجامال 
من مداخ�ل %1.5وا��ایة والرشااكت تصل �لاكد من �رامج إالشهار 

  ال�س�بة املتعارف �لهيا دولیا؛ %3الس�یا�ة، يف الوقت ا�ي �شلك 

 �دم �رش�ید وعقلنة إال�ا�ت املو�ة لقطاع الطريان؛ -

�دم اس�ت�الص املك�ب مجلیع مداخ�ل الرسوم اليت ت�ٔيت من لیايل  -
يف �ني ٔ�ن م�الغ ملیون درمه س�نو�،  190املب�ت اليت قد تصل ٕاىل 

ملیون درمه س�نو�، مما یثري الغموض  120التحصیل الفعلیة ال تت�اوز 
و�دم التوازن هبذا الش�ٔن، أ�مر ا�ي یفوت �ىل املك�ب مداخ�ل تقدر 

 ملیون درمه س�نو�؛70حبوايل 

بعض احلسا�ت اخلتام�ة �لمك�ب الزالت حتت التحفظ و�ري  -
 مصادق �لیه من اجلهات ا�تصة؛

فاع م�الغ ا�یون �س�ب �دم ٔ�داهئا يف ا�ٓ�ال احملددة، واليت تصل رتإ  -
أ�مر ا�ي حيمل مزيانیة املك�ب  ،یوم ت�ٔ�ري 200يف بعض أ�ح�ان ٕاىل 
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 ٔ�داء غرامات الت�ٔ�ري؛

اخ�الالت يف تدبري املعارض �خلارج ح�ث یالحظ ارتفاع يف  -
�صصة ٕاضافة �ع�دات املرصودة لها، مقابل �راجع يف جحم املسا�ات ا

 ٕاىل الفوىض وسوء التدبري ا�ي �شوهبا؛ 

  غیاب �رش�ید النفقات و�ع�دات املو�ة لالس��ر؛  -

 ؛صعوبة حتویل �ع�دات �لمندوبیات ن���ة تعقد املساطر -

�دم تفویت العقارات اليت الزالت �القة يف ذمة املك�ب ن���ة تعقد  -
داري اكن قد اختذ قرارا �ش�ٔن مسطرة التصف�ة، �لرمغ من ٔ�ن ا�لس االٕ 

 تفو�هتا؛

ف�ادق وقطع (ارتفاع العبء املايل �لعقارات اليت مل یمت تفو�هتا  -
 ، �اصة ف� یتعلق ب�ٔشغال الصیانة؛)ٔ�رضیة

لكفة السكن الوظیفي (ارتفاع �ري مربر لبعض �اكلیف ال�س�یري  -
و�راء  ٔ�لف درمه �50لس�ید املد�ر العام تقدر �سومة �رائیة شهریة تصل ٕاىل 

  ).مالیني درمه س�نو� 10املندوبیات �خلارج اليت �لكف حوايل 
�ل�س�بة �لتدبري إالداري �لمك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة وقفت 

 :ا�لجنة �ىل سلس� من املالحظات تت�ىل يف

 �دم اس�تقرار �سرتاتیجیات اليت تبقى رهینة بتغیري املسؤولني؛ -

موظفني  3ٕاىل  2(یات �خلارج خصاص يف املوارد ال�رشیة �ملندوب  -
 �ىل ٔ�داهئا؛  ، مما یؤ�ر سلبا)فقط

�دم تنویع املوارد ال�رشیة اخلاصة �ملندوبیات بني موظفني مغاربة و�ٓخر�ن  -
�لب�ان مقر املندوبیة، ا�ي اكن من املمكن ٔ�ن �سامه يف ختف�ض 

� التاكلیف املالیة، من �انب، مث مت� املعطیات املتعلقة �لب� وسهو
 التواصل مع الرشاحئ املس�هتدفة من �انب �ٓخر؛

ق�ام املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة ٕ�جناز العدید من ا�راسات بتلكفة  -
مالیة �هضة دون �س�تفادة مهنا، هبذا اخلصوص �س�ل ا�لجنة �دم 
جتاوب املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة معها �متك�هنا ب�ٔي من هذه 

 سلهتا �؛ا�راسات �لرمغ من مرا

�دم قدرة املك�ب �ىل موا�بة التطورات ا�ي یعرفها السوق الس�یا�،  -
  �اصة يف جمال ال�سویق؛

�لل يف الت�س�یق والتواصل بني الوز�ر الويص ا�ي هو رئ�س ا�لس  -
 �لمك�ب؛إالداري حبمك القانون واملد�ر العام 

ن طرف �ملك�ب تمت يف بعض أ�ح�ان �شلك انفرادي م راءتعی��ات املد -

 املد�ر العام �لمك�ب؛

یعاين املك�ب يف هیلكته احلالیة من صعوبة التفا�ل و�س�ت�ابة  -
�لمطالب املس�مترة واملت�ددة لسوق الس�یا�ة ا�ي یعرف دینام�ة �برية 

  .وم�سار�ة
  : و�ل�س�بة ملؤرش احلاكمة �ملك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة جسلت ا�لجنة

 املهیلك املمتثل يف الشقق والر�ض غیاب الرقابة خبصوص القطاع �ري -
واملنازل املعدة �لكراء من ق�ل اجلهات املعنیة، ا�ا�لیة، املالیة، 

 الس�یا�ة؛

ٕاشاكلیة �س�تفراد، ٔ�ح�ا�، �ختاذ القرارات دا�ل املك�ب، يف جتاوز  -
ملق�ضیات القانون املؤطر �لمك�ب ؤ�شغال ا�لس إالداري به، اليت 

ئ�س ا�لس إالداري ا�ي یقرر يف �رامج العمل جتعل من الوز�ر هو ر 
  و�سرتاتیجیات؛

 �دم تفعیل جلنة �سرتاتیجیة و�س��ر؛ -

م�ذ  -اليت تعود رئاس�هتا �لوزارة الوصیة  -�دم تفعیل جلنة ال�س�یري  -
  ؛1974س�نة 

 غیاب �از ٔ�و جلنة �اصة بتدبري أ�زمات؛ -

ثیلیة وازنة هلم ��لس ضعف الشفاف�ة وال�شاور مع املهنیني مع غیاب مت  -
 إالداري؛

�دم �دوى العملیات إالشهاریة �الل فرتة العطل اليت �شلك فرتات  -
ا�روة �لس�یا�ة، يف الوقت ا�ي جيب �ك�یف امحلالت إالشهاریة 

 ؛�الل فرتات الر�ود الس�یا�

ادم القانون أ�سايس �لمك�ب، وا�ي �س�توجب التحیني وذ� من تق -
 ت وٕا�ادة النظر يف العالقة مع املهنیني؛ٔ��ل مسا�رة التطورا

ممارسة املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة الخ�صاصات ٔ�خرى �ري  -
املنصوص �لهيا يف القانون أ�سايس �لمك�ب، اليت �متثل يف الرتوجي 
وال�سویق، بل تعدت ٕاىل �ه�م مبهام ٔ�خرى اكلطريان والربط اجلوي، 

 العقود أ��رية؛اليت ٔ�صبحت من املهام أ�ساس�یة يف 

غیاب �لتقائیة يف �سرتاتیجیات والرؤى بني املك�ب الوطين املغريب  -
�لس�یا�ة والرشكة املغربیة �لهندسة الس�یاح�ة واخلطوط اجلویة امللك�ة 

 املغربیة؛

غیاب ٔ�ي تق�مي ��مع املو�ه �لطريان وامحلالت إالشهاریة من ح�ث  -
 املردودیة و�ع�دات املرصودة لها؛
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دم توفر املك�ب �ىل س�یاسة واحضة خبصوص العدا� �ج�عیة �  -
  .وا�الیة يف جمال ال�سویق والرتوجي

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

انطالقا من هذه املالحظات، ارت�ٔت ا�لجنة، اقرتاح �سع توصیات من 
  : تت�ىل ف� یيل ،ش�ٔهنا تطو�ر ٔ�داء املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة

ٕا�ادة النظر يف القانون املنظم �لمك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة، مبا  .1
ی��ح مالءمة صالح�اته مع م�غريات سوق الس�یا�ة والتنافس�یة الكربى 
اليت یعرفها، وحتیني �ر�یبة ا�لس إالداري لضامن فعالیته وتدعميه �متثیلیة 

راته من ق�ل ٕادارة وازنة �لمهنیني، وجلنة تنف�ذیة لت��ع وموا�بة تزنیل قرا
 املؤسسة؛

تفعیل جلنة ال�س�یري اليت ظلت مجمدة م�ذ ٕا�ادة تنظمي املك�ب   .2
 ؛1974الوطين املغريب �لس�یا�ة م�ذ س�نة 

عقلنة و�رش�ید النفقات اليت یرصفها املك�ب الوطين املغريب  .3
�لس�یا�ة، من ٕا�ا�ت ووسائل ا��ایة وإالشهار، يف اجتاه الرفع من 

 ا�امئ لنتاجئها؛  مردود�هتا �لت��ع
تنویع أ�سواق الس�یاح�ة املس�هتدفة والبحث عن �ٓفاق وا�دة جللب   .4

الس�یاح، �ىل النحو ا�ي حيقق ٔ�هداف اسرتاتیجیات القطاع، يف ٔ�فق 
املؤرش الرفع من حصة ا�متویل ا��ايئ والرتوجيي ا�صص �لمك�ب لبلوغ 

 ؛%3ا�ويل املتعارف �لیه 
ب الوطين املغريب �لس�یا�ة بنظام الیقظة تطو�ر نظام احلاكمة �ملك� .5

�سرتاتیجیة، �اصة ف� یتعلق �ملراق�ة والت��ع وتق�مي املردودیة وتدبري 
 أ�زمات؛

اع�د دلیل معيل دق�ق لعمل املندوبیات �خلارج ف� یتعلق �لتدبري  .6
 املايل والتعی��ات هبا؛

ل�س�یري رضورة وضع دلیل مسطري وٕاجرايئ دق�ق لضامن شفاف�ة ا .7
 املايل �لمك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة؛ 

ت�ين اسرتاتیجیات و�رامج معل �متویالت، متكن من ٕارساء البعد  .8
 اجلهوي والس�یا�ة ا�ا�لیة والعدا� ا�الیة يف حماورها الرئ�س�یة؛

توح�د وجتمیع الهی�ٓت واملؤسسات العموم�ة املرتبطة �لقطاع  .9
تعممي هذا إالجراء �ىل خمتلف الس�یا� دا�ل هی�ٔة وا�دة، يف ٔ�فق 

 .املؤسسات العموم�ة الوطنیة امللكفة �لرتوجي �لمغرب
  الس�ید الرئ�س، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون، 
خ�اما، تود ا�لجنة النیابیة لتقيص احلقائق حول املك�ب الوطين املغريب 
�لس�یا�ة، ويه تضع بني ٔ�یدي جملس املس�شار�ن هذا التقر�ر، ٔ�ن تعرب 

  .ٔ�ملها يف ٔ�ن تؤ�ذ �الصاهتا وتوصیاهتا بعني �عتبارعن 

يف هذا الس�یاق، ال �سعين، ؤ�� ٔ�تلو هذا التقر�ر، و�مس ا�لجنة، ٕاال 
ٔ�ن ٔ�نوه مبناخ التوافق وإالجامع و�نضباط �لس�یدة والسادة ٔ�عضاء ا�لجنة، 

اد ا��ن مل یتوانوا يف بذل جمهودات �برية بتفان ومسؤولیة، و�ملناخ ا�ي س
  . ٔ�شغالها يف لك مرا�ل معلها و�ىل مجیع املس�تو�ت

وال یفوت ٔ�عضاء ا�لجنة ٔ�ن یتقدموا �شكرمه اخلاص ٕاىل رئاسة 
ومك�ب ا�لس ؤ�م�نه العام، �ىل تعاوهنم ا�امئ واملس�متر طی� مسار 
اش�تغال ا�لجنة، كام ننوه بطامقها إالداري، ا�ي وا�ب ٔ�عاملها �لزتام 

  .ومسؤولیة
 . ٕاصغا�مك والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكتهشكرا �ىل

  .الس�ید احلسني العبادي: ٕامضاء رئ�س ا�لجنة
  .املس�شارة الس�یدة وفاء القايض :ٕامضاء �ئبة مقرر ا�لجنة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املقررة �ىل هذا التقر�ر الشامل

قائق حول وا�ٓن ن��قل ٕاىل تقدمي تقر�ر ا�لجنة النیابیة لتقيص احل
، ٔ�عطي اللكمة دق�قة 25ف �دود �رخ�ص احلكومة �س�ترياد النفا�ت 

  .�لس�یدة مقررة ا�لجنة الس�یدة امال م�رصة

  :املس�شارة الس�یدة امال م�رصة
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
تقر�ر جلنة تقيص �رشفين ٔ�ن ٔ�عرض ٔ�مام جملس�نا املوقر ملخصا ل 

  .احلقائق حول �رخ�ص احلكومة �س�ترياد النفا�ت
بناء �ىل الض�ة املثارة بعد اس�ترياد ٕا�دى  �شلكت هذه ا�لجنة ،بدایة

حشنات النفا�ت من اخلارج، واليت عرفت تفا�الت خمتلفة �ىل مجیع 
  .املس�تو�ت ا�متعیة، نظرا ل�ٓ�ر السلبیة اليت ميكن ٔ�ن تلحقها �لب��ة

وتفا�ال مع الض�ة إال�الم�ة واح��ا�ات الرٔ�ي العام الناجتة عن 
اس�ترياد حشنة نفا�ت من ٕایطالیا، وحشنات مماث� مت احلدیث عهنا، وانطالقا 
من ا�ور ا�س�توري املو�ول �لس املس�شار�ن، �درت الفرق وا�مو�ات 

قائق النیابیة ��لس ٕاىل مجع توق�عات، قصد �شك�ل جلنة لتقيص احل
�لوقوف �ىل خمتلف التفاصیل املرتبطة برتخ�ص احلكومة الس�ترياد النفا�ت 

  .�شلك �ام، والرتخ�ص �لشحنة املذ�ورة �شلك �اص
  ،الس�ید الرئ�س احملرتم

  ،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
ا�ي مينح �لربملان مب�لس�یه ٕاماكنیة �شك�ل جلان  67مبق�ىض الفصل 
ئق، یناط هبا مجع املعلومات املتعلقة بوقائع معینة ٔ�و نیابیة لتقيص احلقا

بتدبري املصاحل ٔ�و املؤسسات واملقاوالت العموم�ة، وٕاطالع ا�لس ا�ي 
  .شلكها �ىل نتاجئ ٔ�عاملها
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املتعلق بطریقة  085.13وبناء �ىل مق�ضیات القانون التنظميي رمق 
��ف�ذه بظهري رشیف �س�یري ا�ل�ان النیابیة لتقيص احلقائق، الصادر أ�مر ب 

، 2014یولیوز  31، املوافق ل 1435شوال  3الصادر يف  1.14.125رمق 
، من الباب السابع �لنظام ا�ا�يل 80، 79، 78، 77ومق�ضیات املواد 

مس�شارة ومس�شارا بطلب �شك�ل جلنة  �42لس املس�شار�ن، تقدم 
یولیوز  15لتقيص احلقائق حول �رخ�ص احلكومة �س�ترياد النفا�ت يف 

، ؤ�شعر الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن الس�ید رئ�س احلكومة 2016
، وا�هت�ى ٔ��ل ٕافادة احلكومة ب�ٔن 2016یولیوز  19مبوضوع �شك�لها بتارخي 

 05الوقائع املطلوب التقيص �ش�ٔهنا ل�ست موضوع م�ابعة قضائیة بتارخي 
 ، و�ىل ٕا�ر ذ� �رش جملس املس�شار�ن مسطرة ال�شك�ل2016غشت 

واليت عرفت ت�ٔخرا �س�ب ت�ٔخر بعض الفرق وا�مو�ات الربملانیة يف انتداب 
ممثلهيا، كام �زامن �شك�لها مع الت�ٔخر احلاصل يف �شك�ل احلكومة ا�ي 

  .اس�تغرق س�تة ٔ�شهر
وقد و�ه مك�ب ا�لس ا�عوة لعقد �ج�ع أ�ول لهذه ا�لجنة يف 

لفرق الربملانیة ت�ٔج�ل ، وقرر بناء �ىل طلب من بعض ا2017نونرب  22
اج�ع �شك�لها ٕاىل ما بعد ��هتاء من دراسة القانون املايل �رمس الس�نة 

  .2018املالیة 
، م�ارشة بعد 2017دج�رب  14ومت توج�ه دعوة لعقد اج�ع ا�لجنة یوم 

، لیمت ت�ٔج�� مرة �نیة ٕاىل 2017دج�رب  11التصویت �ىل القانون املايل يف 
طلب من ٔ��د الفرق، ؤ��ل مرة ٔ�خرى بطلب من ب 2017دج�رب  15

 26، ح�ث مت ت�ٔج�� مرة ٔ�خرى ٕاىل 2017دج�رب  19نفس الفریق ٕاىل 
بطلب من فریق �ٓخر، لیقرر �ىل ٕا�ر ذ� مك�ب ا�لس  2017دج�رب 

  .2017دج�رب  �27شك�ل ا�لجنة یوم
�رخ�ص احلكومة �س�ترياد "وعقدت جلنة تقيص احلقائق حول 

بصفة رمسیة، حتت  2017دج�رب  27ع �شك�لها بتارخي اج�" النفا�ت
احملرتم، ا�ي قدم ٔ�مام ٔ�عضاهئا عرضا  رئ�س جملس املس�شار�نرئاسة 

مق�ضبا تضمن الس�یاق ا�ي تطلب �شك�لها واملدا�ل القانونیة وإالجراءات 
  .املؤطرة لعملها

  :لیمت م�ارشة معلیة هیلكهتا �ىل النحو ا�ٓيت
 رئ�سا؛: فریق أ�صا� واملعارصة الس�ید ٔ�محد تو�زي من - 
 �ئبا ٔ�وال �لرئ�س؛: الس�ید م�ارك الس�باعي من الفریق احلريك - 
: الس�یدة فاطمة الزهراء الیحیاوي من فریق �حتاد املغريب �لشغل - 

 �ئبة �نیة �لرئ�س؛
 مقررة �لجنة؛: الس�یدة ٔ�مال م�رصة من فریق العدا� والتمنیة - 
: الس�یدة ر�اء الكساب من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل - 

 النائبة أ�ول �لمقررة؛
 النائبة الثانیة �لمقررة؛: الس�یدة جناة مكري من فریق أ�صا� واملعارصة - 
: موالي الطیب املوساوي من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة - 

 عضوا؛
س�تقاليل �لو�دة الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�بدوح من الفریق � - 

 عضوا؛: والتعادلیة
 عضوا؛: الس�ید حلسن ٔ�دعي من فریق التجمع الوطين لٔ�حرار - 
: الس�ید عبد امحلید الصو�ري من فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب - 

 عضوا؛
 عضوا؛: الس�ید محمد �لمي من الفریق �شرتايك - 
: عيالس�یدة �ا�شة �ٓیتعال من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج� - 

 عضوا؛
  .عضوا: الس�ید �دي جشري من مجمو�ة العمل التقديم - 

ول�سهیل معل ا�لجنة يف املهام املو�و� ٕا�هيا، وفر ا�لس مجیع الوسائل 
رهن ٕاشارهتا  8ا�لو��س��ك�ة واملعلوماتیة الرضوریة لعملها، ووضع القا�ة رمق 

ق لعقد �لسات �س��ع، جمهزة �لوسائل السمعیة والبرصیة لتوثی
موظفني،  7اجللسات، كام وضع رهن ٕاشارهتا طامقا ٕادار� مكو� من 

ؤ�س�تغل هذه املناس�بة لتقدمي الشكر �مس ٔ�عضاء ا�لجنة �موع الطامق 
  .إالداري �ىل لك ا�هودات املعتربة اليت بذلها طی� مدة اش�تغال ا�لجنة

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

سا�ات ونصف لالج��ات  8لقد بلغ الغالف الزمين الش�تغال ا�لجنة 
سا�ة ونصف اس�تغرقهتا �لسات  23التحضريیة جللسات �س��ع، و

 �70س��ع، ب�� بلغت احلصة الزم�یة لقراءة وتفحص و�رمجة الو�ئق 
سا�ات، ف� بلغت  107سا�ة، ٔ�ما تفریغ ٔ�قراص �لسات �س��ع بلغ 

م�یة احملددة الج��ات التعدیل واملوافقة �ىل مرشوع تقر�ر ا�لجنة املدة الز 
  .سا�ة ونصف 21

وخبصوص مهنجیة العمل، فقد صادقت ا�لجنة يف ٔ�وىل اج��اهتا 
�ىل نظا�ا ا�ا�يل ا�ي حيدد سري معلها  2018ینا�ر  08املنعقد بتارخي 

ٔ�ربعة اج��ات طبقا ملق�ضیات القانون التنظميي املؤطر لها، ومت ختصیص 
�لمتكن من مجیع جوانب املوضوع، من �الل �س��ع وم�اقشة مجمو�ة من 

  :العروض
عرض حول املساطر وإالجراءات القانونیة لسري وتدبري معل ا�ل�ان  -

 النیابیة لتقيص احلقائق،
 وعرض حول إالطار القانوين لعملیة اس�ترياد النفا�ت،   -
س�توردة و�یف�ة معاجلهتا وفوائدها وعرض تقين حول ٔ�نواع النفا�ت امل  -

  .ؤ�رضارها �ىل الب��ة
كام �ددت ا�لجنة �ر�مج معلها �رتدادي جللسات �س��ع 
ملسؤولني حكوم�ني �الیني وسابقني ؤ�طر سام�ة وٕاداریني و�نیني، 

  . ارتبطت صفاهتم و�ا�م �ملوضوع
�مو�ة من  كام اتفقت ا�لجنة �ىل حتدید �ر�مج ز�راهتا �س�تطالعیة
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الو�دات اليت تقوم ب�مثني النفا�ت املس�تعم� �وقود بدیل، ومطارح 
النفا�ت العموم�ة املراق�ة بناء �ىل ما توفر �هيا من معلومات جبلسات 
�س��ع، ويف ٕاطار حتدید املفاهمي املرتبطة �ملوضوع، من �الل م�اقشة 

كامدة ٔ�ساس�یة ) RDF( عرض تقين شامل، اتضح ٔ�ن املقصود بنفا�ت
 Refuse Derived Fuels: موضوع الشحنة املذ�ورة، تعين �ٕالجنلزيیة

، واملعرف مبجموع النفا�ت والنواجت النفا�ت املش�تقة �وقود بدیل: و�لعربیة
الثانویة ذات القمية احلراریة القاب� لالسرتداد، اليت ميكن اس�ت�دا�ا �وقود 

الوقود أ�حفوري التقلیدي، م�ل بدیل يف أ�فران، لتعویض بعض ٔ�نواع 
  .الفحم، ٕاذا اس�ت�ابت ملواصفات صارمة

كام توصلت ا�لجنة �رصید و�ئقي �م اعمتدته يف معلها ح�ث مشل 
النصوص القانونیة وتقار�ر املراق�ة املعدة من طرف ا�تربات املعمتدة 
ومساطري ٕاداریة حمددة من طرف الوزارة وكذا العروض املقدمة من طرف 

  .ربات ٔ�و اليت قد�ا املس�تجوبون ٔ�ثناء �لسات �س��عاخل
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
وا�ت ا�لجنة �الل معلها ٕاشاكلیة تتعلق برتمجة بعض الو�ئق، �اصة 
ت� املك�وبة ��لغتني إالجنلزيیة وإالیطالیة و�دم اس�ت�ابة اجلهات احلكوم�ة 

لطلب ا�لجنة �لق�ام برتمجهتا، حتت ذریعة �دم توفرها �ىل وسائل  املعنیة
الرتمجة، اليشء ا�ي تطلب جمهودا ٕاضاف�ا من ٔ�عضاء ا�لجنة وفریق العمل 

  .إالداري املوا�ب لعملها يف �رمجة هذه الو�ئق
كام مل تتوصل ا�لجنة جبواب من وزارة ا�ا�لیة �ىل املراس� املتعلقة 

ر ا�ي ٔ��دته �الل التحق�ق ا�ي �رشته خبصوص حشنة بزتویدها �لتقر�
  .النفا�ت إالیطالیة

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

�لسة اس��ع، انطلقت بعد هیلكهتا وحتدید مهنجیة  12عقدت ا�لجنة 
معلها، موثقة �لصوت والصورة، مهت جماالت �خ�صاص �لشهود املاثلني 

ما�ا، ح�ث اس�متعت ا�لجنة �مو�ة من املسؤولني �لقطاع الويص، �ٔ 
حسب ال�سلسل إالداري، من مضهنم مسؤولني سابقني، وٕاضافة 
�لمعطیات املرتبطة �جلوانب القانونیة، و�خ�صاصات املو�و� للك و�دة 
ٕاداریة و�القهتا مبوضوع جلنة تقيص احلقائق حول �رخ�ص احلكومة �س�ترياد 

ت، وبناء �ىل أ�س�ئ� ا�ق�قة املفص� واملبارشة ٔ�عضاء ا�لجنة، فٕان النفا�
  :ٔ�مه إالفادات الواردة يف الشهادات ميكن حرصها كام یيل

يف ٕاطار اجلواب �ىل اس�تفسارات ٔ�عضاء ا�لجنة حول املر�كزات 
وأ�سس القانونیة املؤطرة ملسار معلیات اس�ترياد احلكومة لشحنات 

الشهود يف ٕاطار �لسات �س��ع ٔ�ن القطاع النفا�ت، ٔ�كد خمتلف 
الويص �ىل الب��ة الزتم �اكفة املساطر القانونیة ا�ولیة والوطنیة ٔ�ثناء معلیة 
اس�ترياد النفا�ت، وال �س�تورد ٕاال ما یمت تصنیفه يف �انة النفا�ت �ري 

اتفاق�ة "اخلطرة، ورصح الشهود وجود الضام�ت الاكف�ة اليت تنص �لهيا 
�كون هذه النفا�ت �ري خطرية �شهادة من خمتربات حملیة ؤ�ج�بیة " �زل

  .معمتدة
ووفقا ٕالفادة بعض الشهود فٕان إالجراءات املتعلقة مبراق�ة دخول 

-00النفا�ت �لمغرب متت وفقا �لمق�ضیات املنصوص �لهيا يف القانون رمق 
 متنع ، املتعلق بتدبري النفا�ت والت�لص مهنا ونصوصه التطبیق�ة اليت28

بصفة هنائیة اس�ترياد النفا�ت اخلطرة و�سمح �س�ترياد النفا�ت �ري اخلطرة 
من ٔ��ل ٕا�ادة تدو�رها ٔ�و �مثیهنا �طاقة ممك� ٔ�و بدی� �ملصانع واملعامل 
سواء إالمسن��ة ٔ�و الرشاكت الطاق�ة، كام ٔ�لزمت وزارة الب��ة املعامل �لق�ام 

، ٕاضافة ٕاىل ا�رتام 12.03القانون  بدراسة أ��ر الب�يئ وفقا ملق�ضیات
مضامني االتفاق�ة إالطار املوقعة بني الوزارة الوصیة واملهنیني املش�تغلني يف 

  .قطاع حرق النفا�ت
ؤ�شار بعض الشهود، ٔ�ن معلیة اس�ترياد النفا�ت ختضع لعملیة مراق�ة 
دق�قة وت��ع مسطري انطالقا من الب� املصدر ٕاىل �ني دخولها �راب 

كة �لوقوف �ىل مدى ا�رتام الرشوط املتعلقة بنوعیة هذه النفا�ت اململ
ومكو�هتا الكميیائیة والفزي�ئیة وٕاخضاعها �لت�الیل من ٔ��ل الت�ٔكد من 

  .�لوها من النفا�ت اخلطرة والسامة
وبعد تفحص الو�ئق املتوصل هبا من طرف القطاع الويص مت رصد 

  : ها املغرب من اخلارج، نذ�ر مهنامجمو�ة من ٔ�نواع النفا�ت اليت �س�تورد
- Plastique, ferrailles, pneus déchiquetés, RDF, 

cuivre, polyster, textiles éponge, ferrailles fonte au 
chrome, PVC plastique, mousse, caoutchouc 
cryogénique, fer, billette (ferrailles) 

د النفا�ت من طرف احلكومة كام ٔ�كد الشهود املعنیون ٔ�ن معلیة اس�تريا
وا�ي ینص �ىل م�ح رخصة اس�ترياد  2.14.505یؤطرها مرشوع املرسوم 

ٔ�و تصد�ر ٔ�و عبور النفا�ت من طرف السلطة احلكوم�ة امللكفة �لب��ة، 
بعد اس�تطالع رٔ�ي القطا�ات الوزاریة املعنیة وحتدید رشوط و�یف�ات 

جتة عن ٔ��شطة م�اطق �سلمي �راخ�ص اس�ترياد النفا�ت اخلطرة النا
التصد�ر احلرة والنفا�ت �ري اخلطرة و�راخ�ص عبور النفا�ت اخلطرة �رب 

  .الرتاب الوطين وكذا �راخ�ص تصد�ر النفا�ت
من القانون املتعلق بتدبري  43واس�تدل الشهود املعنیون مبضمون املادة 

النفا�ت النفا�ت والت�لص مهنا ا�ي �شرتط يف الفقرة أ�وىل ٔ�ن اس�ترياد 
�ري اخلطرة هبدف تدو�رها ٔ�و �مثیهنا یفرض ٔ�ن �كون مدر�ة يف الحئة حتدد 
مبرسوم، وهذا املرسوم ا�ي حيدد املواد املسموح �س�تريادها مل ی�رش يف 

  .اجلریدة الرمسیة ٕاىل الیوم �ىل رمغ من ٔ�نه عرض يف جملس حكويم
ع، بوثیقة وقد ٔ�دىل ٔ��د الشهود، �الل انعقاد ٕا�دى �لسات �س��

دا�ل ا�لجنة، تؤكد ٔ�ن الرشوع يف اس�ترياد الع�الت املطاطیة املقطعة 
(Pneus déchiquetés)  ،انطلق م�ذ من طرف الرشاكت �مسن��ة
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�طاقة بدی� ) RDF(، يف �ني بدٔ� املغرب �س�ترياد نفا�ت 2003س�نة 
  .، رمغ غیاب نص تنظميي یؤطر هذه العملیة2012س�نة 

  رتم،الس�ید الرئ�س احمل
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ملیون طن من النفا�ت الصلبة  6ٔ�فاد ٔ��د الشهود ٔ�ن املغرب ی��ج 
ٔ�لف طن  40ٔ�لف طن من النفا�ت اخلطرة، ومن مضهنا  340س�نو�، مهنا 

و�ساءل نفس الشاهد عن م�ٓل هذه ) PCB(من زیوت الراد�تور املسامة 
ٔ�لف طن من النفا�ت اخلطرة  340لصا ٔ�ن النفا�ت، وماكن حرقها، مس�ت�
ٔ�لف طن عن طریق الرشاكت املتعددة  17ال یصدر مهنا املغرب س�نو� ٕاال 

اجل�س�یة واملؤطرة بقوانني حترت�ا هذه الرشاكت، يف �ني جيهل مصري البايق 
دا�ل بالد� �ىل مس�توى ماكن احلرق ٔ�و مع ٔ�ي مكو�ت ٔ�خرى یمت 

 .حرقها
سؤولیة املبارشة لوزارة الت�ارة والصنا�ة يف ومحل ٔ��د الشهود امل 

قصد تدو�رها يف معامل  (la ferraille)اس�ترياد مادة م�الش�یات احلدید 
صو�س�ید، دون ت�س�یق ٔ�و مراق�ة مع وزارة الب��ة حبمك ٕاماكنیة محل هذه 

 .املادة ملكو�ت مشعة وسامة
 RDFادة ؤ�فاد ٔ��د الشهود، ٔ�ن مسامهة امجلا�ات احمللیة يف ٕانتاج م

مبطار�ا س�ميكهنا من ختف�ض �اكلیف طمر نفا�هتا املزنلیة، وإالسهام يف 
وض ــتع RDFطن من  2.5ٕاجياد �لول �لوقود الطايق البدیل، ح�ث ٔ�ن 

 .طن من الف�ول 1
ؤ�فاد بعض الشهود ٔ�ن احلكومة اختذت يف مر�� ٔ�وىل قرارا بتوق�ف 

إالیطالیة، ق�ل ٔ�ن یمت يف  اس�ترياد مجیع ٔ�نواع النفا�ت بعد جضة النفا�ت
   RDF.مر�� �نیة ٕایقاف هذا القرار ل�رسي فقط �ىل اس�ترياد نفا�ت

كام ٔ�كد ٔ��د الشهود �الل �لسات �س��ع ٔ�نه مت توق�ف معلیة 
بعد الض�ة املثارة حول اس�ترياد الشحنة  RDFاس�ترياد حشنات نفا�ت 

 ..إالیطالیة، بتعل�ت شفویة فقط
طن من النفا�ت  2500خبصوص حشنة  ورصح ٔ��د الشهود

إالیطالیة، ٔ�ن احلكومة قررت وضعها حتت املراق�ة يف انتظار اس�تكامل 
  .التحر�ت اليت ف�ح �ش�ٔهنا حتق�ق من ٔ��ل اختاد قرار هنايئ

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

�یة اليت جيب توفرها �ى يف حماو� من ٔ�عضاء ا�لجنة لفهم املعایري التق 
امل�ش�ٔة املس�تف�دة من حرق النفا�ت، مت �س��ع �لمسؤولني ��ترب 
العمويم ��راسات وأ�حباث، ا��ن تقدموا بعرض حول املس�توى التقين 
واملعريف ؤ�مه املنجزات ا�ي اك�س�هبا م�ذ ت�ٔس�سه، مكؤسسة تق�یة 

  .ومرجعیة وطنیة
العمويم لٔ�حباث وا�راسات، ا�ترب املعمتد  ومت الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن ا�ترب

�ىل الصعید الوطين ٕالجراء حبوث تفصیلیة وحتالیل، ونفى املسؤولون ب�ٔن 

ا�ترب مل یتلق ٔ�ي طلب ٕاجراء حبث من الوزارة خبصوص الشحنة 
املس�توردة من ٕایطالیا، وب�ٔن تد�ل ا�ترب اق�رص �ىل املسامهة يف ٔ�عامل 

ٕاطار التحق�ق ا�ي �رشته ا�لجنة ا�تلطة املعمتدة اخلربة و�س�شارة يف 
من وزارة ا�ا�لیة، واليت مت �زویدها جبمیع التقار�ر املنجزة ملدة معینة مع 

  .مجعیة �نيي إالمسنت
ؤ�شار املسؤولون املس�تجوبون ٔ�ن معلیة ا�لجوء ٕاىل ا�تربات املعمتدة 

� من طرف معامل بقى اخ�یاری ) LPEE(ٔ�مر رضوري والتعامل مع خمترب 
ؤ�ن . �مسنت وجماالت وتوق�ت تد�� تظل رهینة �لطلب ٔ�و الرضورة

  . النتاجئ والتقار�ر ال تلهيا معلیات مراق�ة وت��ع �شلك رمسي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ة �ري املعامل إالمسن�� لقد ٔ�فاد ممثل �نيي �مسنت ٔ�مام ا�لجنة ٔ�ن

مقارنة مع دول ٔ�ورو�، بل يه ملزمة �لق�ام ) �ىل �د تعبريه%100(مؤه� 
بتجهزيات معینة �لوصول ٕاىل املعایري أ�وروبیة، وب�ٔن معظم النفا�ت �ري 
اخلطرة املس�توردة تو�ه ٕاىل احلرق يف مصانع إالمسنت وفقا لالتفاق�ة املربمة 

لكف �لب��ة واليت وقعت بني مجعیة �نيي �مسنت والقطاع احلكويم امل
، وب�ٔن هذا التو�ه اجلدید لكف اس��رات خضمة �الل 2003س�نة 

الس�نوات أ��رية يف جتهزي ٔ�فران الس�تق�ال الوقود الصلب املس�تخرج من 
  .النفا�ت والتحمك يف أ�دخ�ة والغبار الناجت عن حرقها

وخبصوص ٔ��د رشاكت �مسنت، فٕاهنا �س�تويف �س�بة �مة من 
هتا من الوقود الصلب من النفا�ت �اصة الع�الت املس�تعم�، ما �اج�ا

من ش�ٔنه ختف�ف الضغط �ىل مطارح النفا�ت املزنلیة املراق�ة، وتقلیص 
  .�س�بة اس�هتالك ٔ�راض وعقارات �دیدة لطمر هذه النفا�ت

ؤ�شار ٔ��د املسؤولني إالداریني ٕاىل �دم حتقق قسم الوقایة وحماربة 
الغازیة املن��قة ب�ٔمكلها، وكام هو حمدد يف االتفاق�ة وٕامنا  التلوث من الق�اسات

 CH4 و�از املیتان" CO''یق�رص فقط �ىل �ازي وح�د ٔ��س�ید الاكربون 
ٔ�شار من �انب �ٓخر ٕاىل �دم توفر ا�ترب الوطين �ىل موارد �رشیة و 

. وٕاماكنیات لو��س��ك�ة �لق�ام بواج�ه وتغطیة املراق�ة �رب الرتاب الوطين
�رص حسب ٕافادة الشهود ب�ٔنه یقوم فقط مبراق�ة ا�ٓلیات املس�تعم� من ویق 

 .طرف ا�ترب العمويم ��راسات وأ�حباث
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
املتعلق  13.03ٔ�شار معظم املس�متع ٕا�هيم يف اجللسات ٔ�ن القانون رمق 

حيظر لفظ ٔ�و ٕاطالق ٔ�و ريم : "�ىل 4ادة مباكحفة تلوث الهواء ینص يف امل
ٔ�و السامح بلفظ ٔ�و ٕاطالق ٔ�و ريم مواد ملوثة يف الهواء اكلغازات السامة 
ٔ�و ا�ٔاك� ٔ�و ا��ان ٔ�و الب�ار ٔ�و احلرارة ٔ�و الغبار ٔ�و الرواحئ ب�س�بة تفوق 

، "القدر ٔ�و الرتكزي املسموح به حسب املعایري اليت حتددها نصوص تنظميیة
م لك خشص �لوقایة والتقلیص واحلد من انبعاث املواد امللوثة يف حبیث یلز 
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اجلو اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن ترض بص�ة إال�سان واحلیوان والنبات وامل�ٓ�ر 
  .واملواقع ٔ�و �كون لها �ٓ�ر ضارة �ىل الب��ة �شلك �ام

وحسب ترصحي ٔ��د املس�توج�ني فٕان معلیة مراق�ة القطاع �ري املهیلك 
فا�ت، �س�تدعي ٕاصدار ٕاطار قانوين ینظم ف�ة اج�عیة يف جمال �مثني الن

  .عریضة اليت �شلك التمثني موردا ٔ�ساس�یا لرزقها
ا�ي یغري مبوج�ه القانون رمق  23.12ورصح الشهود ٔ�ن القانون 

املتعلق بتدبري النفا�ت والت�لص مهنا، �اء هبدف السامح �س�ترياد  28.00
ا�ل الرتاب الوطين، ملعاجلهتا قصد النفا�ت اخلطرة من املناطق احلرة د

من  29الت�لص مهنا، ٔ�و �مثیهنا يف ٕا�دى امل�ش�ٓت املنصوص �لهيا يف املادة 
  .نفس القانون

كام ٔ�شار الشهود ٕاىل ٔ�مهیة حتس�س امجلا�ات الرتابیة ب�ٔمهیة ٕانتاج 
�ملطارح، وٕاماكنیة اس�تعاملها �وقود بدیل هبدف التقلیص ) (RDFنفا�ت 

فا�ت املزنلیة اليت یمت طمرها من �ة، والتخف�ف من خطر من مكیة الن
  .مادة ا�لیكس�یف�ا �ىل الفرشات املائیة من �ة ٔ�خرى

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

�ىل ٕا�ر الض�ة اليت �لفهتا معلیة اس�ترياد النفا�ت إالیطالیة، مجدت 
ات اس�ترياد النفا�ت، وموازاة مع ذ�، احلكومة بقرار شفوي مجیع معلی

�ونت جلنة ملكفة ٕ�جراء حتق�ق يف مال�سات حشنة النفا�ت إالیطالیة 
  .�رئاسة وزارة ا�ا�لیة

وبناء �ىل ٔ�س�ئ� ٔ�عضاء ا�لجنة �الل �لسات �س��ع، ٔ�كد خمتلف 
الشهود ٔ�نه مل یمت توصل ٔ�� مهنم �طرف معين ب��اجئ التقر�ر املعد من طرف 

  .ارة ا�ا�لیة، ٕاىل �دود تقدمي شهاداهتم ٔ�مام ا�لجنةوز
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
، كام يه يف الواقع يف ٕاطار اس�تكامل التحق�ق والوقوف �ىل أ�د�

نظمت ا�لجنة ز�رتني اس�تطالعیتني مهت املطرح العمويم �لنفا�ت ب�ٔم عزة 
ركز �مثني النفا�ت املزنلیة املس�تعم� �وقود بدیل ضوا� الر�ط، وم

)RDF(وذ� قصد " ٕا�كوفال الاكرة"بوسكورة و" الفارج هولس�مي"، و
، وكذ� )RDF(معاینة معلیة �مثني النفا�ت املزنلیة وحتویلها ٕاىل مادة 

  .�یف�ة الت�لص من النفا�ت اخلطرة القادمة من املناطق احلرة املغربیة
لجنة �ىل خمتلف مرا�ل فرز وتدو�ر النفا�ت، وطرق ووقف ٔ�عضاء ا� 

  .�لو�دات الصناعیةحتلیل مكو�هتا من طرف ا�تربات املتوا�دة 
  .ونظرا لضیق الوقت س�ٔمر ٕاىل �س�ت��ا�ات

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

ني املعطیات وقفت ا�لجنة �الل معلها �ىل نقط التطابق والتعارض ب
سواء الواردة يف الو�ئق ٔ�و من �الل ترصحيات الشهود املاثلني ٔ�ما�ا يف 

 :�لسات �س��ع، واليت قامت بصیاغهتا �ىل شلك �الصات من ٔ�مهها
ضعف الب��ات والتجهزيات أ�ساس�یة املتخصصة يف معاجلة  .1

  .غربالنفا�ت اخلطرة مقارنة مع جحم ما ی��ج مهنا يف املناطق احلرة �مل
اخلصاص يف املوارد ال�رشیة �لقطاع الويص �ىل الب��ة  .2

و��س�ام مع " التفاق�ة �زل"و�ق�صار �ىل بعض املضامني املسطریة 
  .مق�ضیاهتا

حمدودیة قدرة الوزارة الوصیة �ىل القطاع الب�يئ يف املراق�ة  .3
  .التق�یة �لنفا�ت اليت ت��جها الو�دات الصناعیة يف معلیات احلرق

تباك وتدبدب احلكومة يف التعاطي مع الشحنة املس�توردة من ار  .4
ح�ث ٔ�هنا ٔ�وقفت اس�ترياد مجیع ٔ�نواع النفا�ت ) RDF( ٕایطالیا املتعلقة ب

نفا�ت �ري خطرة و�س�تعمل ) RDF( يف مر�� ٔ�وىل ؤ�كدت �ىل ٔ�ن
  .�وقود بدیل مما ٔ��ر سلبا �ىل تعاطي الرٔ�ي العام الوطين

اد �لنفا�ت املس�تعم� دا�ل الو�دات ٔ��ر توق�ف معلیة �س�تري  .5
الصناعیة ٔ�رضارا اق�صادیة مما جعل احلكومة ترتاجع عن م�ع اس�ترياد 

  .فقط) RDF( النفا�ت وبقي مشموال بنفا�ت
ار�كزت احلكومة �ىل اس�ترياد النفا�ت اخلطرة و�ري اخلطرة �ىل  .6

 ، املصادق �لیه يف ا�لس احلكويم، و�ري2.14.505مرشوع مرسوم 
  .امل�شور يف اجلریدة الرمسیة مما یعد خرقا قانونیا واحضا

النقص املهول يف الوسائل ا�لو��س��ك�ة واملوارد ال�رشیة �لرشطة  .7
عنرص من هذا  70البی��ة مقارنة �ملهام املو�و� ٕا�هيا، ح�ث ال ميكن ل 

اجلهاز �ىل املس�توى الوطين، حسب ترصحيات املسؤولني �لوزارة املعنیة 
از �ام الت��ع واملراق�ة �لن�ا�ة املتو�اة، �اصة يف جمال تدبري من ٕاجن

  .النفا�ت املنت�ة �لو�دات الصناعیة
مت الرتخ�ص �س�ترياد الشحنة إالیطالیة اليت ٔ��رت الض�ة، ومل  .8

یمت الرتخ�ص ٕاىل �دود الیوم حبرقها، مما جعل الشحنة معلقة مبنطقة 
  .املائیة والهواءالتخز�ن �ري املؤه� محلایة الفرشة 

�دم توفر ٔ�ي �ة مسؤو� ذات الص� �مللف �ىل �س�ة من  .9
التقر�ر املنجز من طرف وزارة ا�ا�لیة يف ٕاطار التحق�ق ا�ي قامت به 

  .حول عینة من الشحنة املس�توردة من ٕایطالیا
رضورة ال�رسیع بت�ٔهیل الو�دات الصناعیة املغربیة، ومالمئة  .10

  .ص انبعاث الغازات مع املعایري ا�ولیةاملعایري الوطنیة ف� خي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
تويص جلنة تقيص احلقائق حول �رخ�ص احلكومة �س�ترياد النفا�ت 

 :ب
دعوة احلكومة ٕاىل رضورة الت�س�یق يف لك معلیات تصد�ر  - 1

 .الب��ة واس�ترياد نفا�ت �ري اخلطرة مع القطاع الويص �ىل
رضورة اختاد احلكومة لقرار �ا�ل وواحض خبصوص الشحنة  - 2
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 .إالیطالیة احملجوزة مبنطقة التخز�ن ببوسكورة
دمع ا�ترب الوطين ��راسات ورصد التلوث، مبوارد �رشیة كف�ٔة  - 3

وذات �خ�صاص يف ا�ال الب�يئ، ومده ٕ�ماكنیات لو��س��ك�ة �لق�ام 
 .مبهامه
من الوسائل ال�رشیة، وإالماكنیات متكني الرشطة البی��ة  - 4

ا�لو��س��ك�ة، ومن امحلایة الالزمة اليت �سامه يف ق�ا�ا مبها�ا �لن�ا�ة 
 .املطلوبة
رضورة تنظمي القطاع �ري املهیلك يف جمال �مثني النفا�ت، من  - 5

�الل ٕاصدار ٕاطار قانوين ینظم هذه الف�ة �ج�عیة العریضة اليت �شلك 
 .س�یا من موارد رزقهاالتمثني موردا ٔ�سا

متكني امجلا�ات الرتابیة من إالماكنیات الرضوریة ملعاجلة و�مثني  - 6
  .وتدو�ر نفا�هتا

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

اكن هذا ملخصا �لتقر�ر ا�ي ٔ��دته ا�لجنة حول �رخ�ص احلكومة 
  .�س�ترياد النفا�ت

 .هللالسالم �لیمك ورمحة و 
  :الس�ید رئ�س اجللسة

شكرا الس�یدة مقررة احملرتمة �ىل هذا التقر�ر الشامل وا�ترص، ؤ��رب 
  .ا�لس احملرتم �ىل ٔ�ن التقر�ر�ن موجود�ن يف الفرق وا�مو�ات

نين ٔ��رب ا�لس احملرتم، ٔ�ننا �دا �ىل السا�ة العارشة صبا�ا، حنن �ىل �ٔ كام 
  .ر�نمو�د �راسة وم�اقشة هذ�ن التقر�
  .ورفعت اجللسة ،شكرا �لجمیع


