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  :احللوطي، رئ�س اجللسة املس�شار الس�ید عبد إالاله
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .تح هذه اجللسة�ىل �ركة هللا نف� 
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

  .احلضور الكرمي
من ا�س�تور، وبناء �ىل ٔ�حاكم القانون  67معال ب�ٔحاكم الفصل 

املتعلق بطریقة �س�یري ا�ل�ان النیابیة لتقيص احلقائق،  085.13التنظميي رمق 
 وطبقا ملق�ضیات النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، وبعد تقدمي تقر�ري لك

من جلنة تقيص احلقائق املتعلقة �ملك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة، وجلنة 
تقيص احلقائق حول �رخ�ص احلكومة �س�ترياد النفا�ت �الل اجللسة 

، وتوزیع التقر�ر�ن �ىل 2018یولیوز  17العامة املنعقدة یوم ٔ�مس الثال�ء 
�ن املشار اكفة ٔ�عضاء ا�لس، خنصص هذه اجللسة ملناقشة مضمون التقر�ر 

  .ٕا�هيام ٔ��اله
املتعلقة �ملك�ب الوطين املغريب ونبدٔ� مبناقشة تقر�ر جلنة تقيص احلقائق 

�لس�یا�ة، وذ� وفق التوزیع الزمين املتفق �لیه يف اج�ع ندوة الرؤساء، 
  .2018یولیوز  10املنعقد بتارخي 

واللكمة ٔ�ول م�د�ل عن الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة يف 
  .دق�قة، فلیتفضل مشكورا 16دود �

  .الفریق �س�تقاليل، تفضل الس�ید الرئ�س

  :عبد السالم ا�لبار الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،
شویة ٔ�ن إالخوة مازال �اد ايل، ٔ�� تنلمتس نرتیثو  ٕاذا مسحتیو

تیلتحقوا، �ري وا�د الفرتة صغرية �دا ری� یلتحقوا إالخوان د�لنا، ها هام 
ا، ٕاذا مسحت الس�ید الرئ�س ٔ�� راين ٔ�ح�ذ ٔ�ن ننطلق ا�لحظة، تیلتحقو 

ولكن ٔ��متس لو مسحمت الرتیث وا�د الفرتة زم�یة معقو� يف انتظار وصول 
  .إالخوان د�لنا

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

ٔ�عتقد ب�ٔن �ری��ا حوايل ربع سا�ة، ٔ�ن اكن من املقرر نبداو مع 
دق�قة، ٔ�عتقد مادام یعين الفریق �س�تقاليل  15و�ری��ا حوايل العارشة، 

ا�يل عندو ٔ�ول تد�ل موجود، الفریق ا�ي یلیه كذ� موجودة متثیلیته، 
تقریبا لك الفرق تقریبا �س�بة �مة يه موجودة، ٕاذن ٔ�عتقد ٔ�ننا ميكن ٔ�ن 

  .ننطلق، وا�ي التحق بنا س��ابع يف �دود ما وصلنا ٕالیه
  .ق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیةاللكمة �لفری

  .شكرا الس�ید الرئ�س �ىل التعاون والت�اوب

  :سلیغوة احلسناملس�شار الس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني،
�رشفين �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة مب�لس املس�شار�ن 

شة مضامني تقر�ر جلنة تقيص احلقائق حول املك�ب ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ملناق 
الوطين املغريب �لس�یا�ة، واليت اكن لفریق�ا رشف املسامهة يف املطالبة 

هذه  ٕ��دا�ا، لتكون وس�ی� لكشف املعطیات واملعلومات املرتبطة بتدبري
 .املؤسسة

ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل، وحرصا م�ا �ىل املسامهة وتقویة العمل 
يب �لس املس�شار�ن، وا�س�اما مع ق�ا�ات حزبنا العتید وثوابته الرقا

الرافضة للك ٔ�شاكل الفساد إالداري واملايل، واليت تق�يض ب�ٔن یت�ىن خط 
َسْريٍ واحض يف قضا� حماربة الفساد ويف تقویة حاكمة املؤسسات، فقد ٔ��لنا 

�انب ٕاخواننا موقف�ا كفریق ی�متي ٕاىل املعارضة، �خنراطنا الالمرشوط ٕاىل 
يف الفرق وا�مو�ات ��لس، قصد �شك�ل جلنة لتقيص احلقائق حول 
املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة، یُناُط هبا مجع املعلومات املتعلقة ب�ٔداء 
املك�ب يف جمال الرتوجي الس�یا� ببالد�، وُمالمسة العوامل اليت تعیق 

ة وجترد ومسؤولیة ، �لك موضوعی2020التزنیل أ�م�ل ٔ�هداف رؤیة 
وشفاف�ة و�زاهة فكریة ؤ�دبیة، وبعیدا لك البعد عن لغة املصاحل ا�اتیة 

  .و�س�تغالل الضیق لهذا امللف
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
لقد كنا س�باقني يف الفریق �س�تقاليل لن��ه �ري ما مرة ٕاىل أ�عطاب 

اتیجیة واحلیویة، سواء �الل واملشالك اليت هتم هذه املؤسسة إالسرت 
م�اقشة مشاریع قوانني املالیة ٔ�و �الل �لسات مساء� الس�ید رئ�س 

  .احلكومة
ويك ال ��ر�ل �مك بعیدا، يف ٔ�صول ما حنن بصددِه الیوم، فٕانين ��وِجز 
ال�م من بعضه ٔ�قول برصحي ا�لغة والبیان، ٕاننا �مثن �الیا العمل اجلاد 

ه جلنة التقيص ومن �اللها اكفة ٔ�عضاء ا�لجنة واملسؤول ا�ي اضطلعت ب
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ا��ن تََمل�ُكوا الش�ا�ة واجلرٔ�ة �لتقيص يف معل مؤسسة یُفرتض ٔ�هنا 
ٕاسرتاتیجیة، �لنظر ملاك�هتا إالسرتاتیجیة والتارخيیة، و�لمهام املو�و� لها �رب 

  .ما یناهز القرن من الزمان
الرصح مبا حيم�  ٔ�هيا السادة، مر حوايل قرن �ىل ت�ٔس�س هذا ،ٔ��ل

من دالالت وماكنة ؤ�مهیة �لقطاع الس�یا� يف ٕانعاش �ق�صاد الوطين 
  .ببالد�

ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل نت�ىن مج� وتفصیال مضمون التقر�ر 
املعروض �ىل ٔ�نظار جملس�نا املوقر، وال �ََسُعنا ٕاال ٔ�ن �ش�ید �لعمل ا�ي 

ا یَفرضه �لهيم الواجب من ٔ��ل اضطلع به ٔ�عضاء ا�لجنة، ا��ن قاموا مب
ٕا�داد تقر�ر یعكس حقا الوقائع ویقدم احلقائق الواحضة من دون ز�دة ٔ�و 

  .نقصان
تقر�ر بدون لغة ُم�ا�ة، تقر�ر ال یعمتد �نتقائیة وا�متیزي يف �س��ع 
ٕاىل مسؤول دون �ٓخر، ولَُرمبا اكن التقر�ر رح� يف الوصف عندما مل �ش�ٔ 

ض، ٔ�ن ما صاحب هذه املؤسسة من انتقادات وما املساس �ٔ�عرا
�شف�ه بعض التقار�ر، نَظَري تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت من ٔ�عطاب 

  .واخ�الالت اكن یُنِذر مبا هو ٔ�خطر
  الس�ید الرئ�س،

ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل نؤكد ٔ�ن التَزنیل السلمي �لمبدٔ� ا�س�توري 
ق�يض م�ا �رت�ب املسؤولیات ف� وصل القايض �ربط املسؤولیة �حملاس�بة، ی 

ٕالیه املك�ب من سوء وعبث يف تدبري ٔ��د ٔ�مه القطا�ات احلیویة 
وإالسرتاتیجیة يف البالد، ٔ�نه ح�� یتعلق أ�مر مبصل�ة الوطن وحبامیة املال 
العام، مفن الواجب ٔ�ن یتحمل امجلیع مسؤولیته يف الكشف عن �راِ�ِن 

ن املسؤولون وبعیدا عن جسن ا�ات يف ان�ء الفساد ٕاحقاقا �لحق، ٔ�� اك
  .ضیق وحمدود

ها حنن الیوم، نقف �ىل فصل �ٓخر من فصول هدر املال العام وسوء و
تدبري املؤسسات، وا�ي �لصت ٕالیه ا�لجنة من �الل �شفها �ىل العدید 

  .من مظاهر �خ�الل ا�ي طبع معل املك�ب الوطين �الل فرتة التقيص
واحلصی� املس�� يف تدبري املك�ب ٔ��د ٔ�مه  ٕان �ل املؤرشات

القطا�ات إالسرتاتیجیة يف البالد، يه َصُك ٕادانة ودلیل �ىل الفشل ا�ریع 
ملسؤول هذه املؤسسة يف �ضطالع مبهامه و�ىل رٔ�سها املسامهة يف حتق�ق 

، وذ� �لرمغ من �ع�دات املالیة املهمة املرصدة 2020ٔ�هداف رؤیة 
  :لف الربامج املرتبطة �لرتوجي الس�یا�ٕالجناز خمت

فإال�ا�ت املو�ة لرشاكت الطريان ظلت يف ارتفاع تصا�دي رهیب يف 
غیاب ٔ�ي تق�مي حق�قي �لرشاكت املس�تف�دة، واليت مل تُقدم إالضافة املرجوة 
�لرفع من �دد الس�یاح وحتفزيمه �لتوافد �ىل املغرب، هذا فضال عن 

  .ليت مل حنقق مهنا ٔ�ي وافد�ن �دداس�هتداف أ�سواق الضعیفة ا
ومن بني �خ�الالت املهمة اليت �رصدها التقر�ر، هو سوء تدبري 
املزيانیات ا�صصة �لمندوبیات �خلارج وأ��شطة الرتوجيیة املنظمة �لرمغ 

  .من النتاجئ احمل�شمة ٕان مل نقل الضعیفة
د ٔ�ن ملیون ساحئ س�نوي �زور املغرب، جن 11والن���ة ٔ�نه من ٔ�صل 

نصفهم من ٔ�بناء �الی��ا املقمية �خلارج، مبعىن ٔ�ن ولو�م �لمغرب ال �رتبط 
  .�ل�شاط الرتوجيي �لمك�ب بل �رتباطهم بعائالهتم وبوطهنم أ�م

ٕان هذا أ�مر یؤكد مبا ال یدع جماال �لشك، ٔ�ن هناك عیب و�لل �ىل 
تَِمت مبعزل مس�توى معل املك�ب، بدءا بطریقة ٕا�داد �سرتاتیجیات اليت 

عن الرشاكء أ�ساس�یني املهنیني وامجلا�ات الرتابیة والفا�لني، ومرورا بغیاب 
الت�س�یق بني املك�ب والوزارة الوصیة، ووصوال ٕاىل �دم تفعیل جلنة 
ال�س�یري امللكفة مبوا�بة معل املد�ر �شلك دوري، مما یفسح ا�ال �لمدراء 

  .وسافر ملقررات ا�لس إالداريلالس�تفراد جبمیع القرارات يف جتاوز صارخ 
و�ىل س��ل املثال ال احلرص، نذ�ر ما �شفه التقر�ر، �ش�ٔن انفراد املد�ر 
يف تعیني املسؤولني امللكفني �ملندوبیات �خلارج بدون ٔ�دىن رشوط 
التنافس�یة، ويف غیاب �م لف�ح �ب الرتش�ی�ات لتطو�ر ٔ�دوات هاته 

ٔ�داء املك�ب، و�ىل م�توج الس�یا�ة املندوبیات، وهو ما انعكس سلبا �ىل 
الوطنیة، وما �� من تداعیات خطرية يف �لق فرص الشغل و�ىل احلیاة 

  .املع�ش�یة �ٓالف أ�رس املغربیة اليت تع�ش من �ائدات الس�یا�ة
ومما زاد الطني ب�، هو ٔ�ن جزء �بري من املزيانیة املرصدة �لمك�ب یمت 

م�یازات �ري املُقَ�ّنة من دون حس�ب اس�تزنافه يف العالوات وأ��وات و�
وال رق�ب، واملثال �َسوقه من ما �شفه التقر�ر �ش�ٔن السكن الوظیفي 

ٔ�لف درمه هذا دون  �50ملغرب، وا�ي �لكف مزيانیة املك�ب ٔ�زید من 
ا��ساب املصاریف الباهظة �لصیانة والت�ٔث�ث وأ�جرة الشهریة، يف َجتيل 

احلفاظ �ىل املال العام وحتسني طرق خطري لغیاب اِحلس الوطين يف 
  .تدبريه

ٔ�ضف ٕاىل ذ�، املزيانیات الضخمة املرصدة ٕالجناز ا�راسات والتقار�ر 
الوطنیة وأ�ج�بیة من دون �دوى، �هیك عن �دم ضبط املعطیات 
املتعلقة �لقطاع وهو ما یفوت �ىل املالیة العموم�ة م�الغ تصل ٕاىل ٔ�زید من 

  .ملیون درمه س�نو� 70
والغریب والعجیب ٔ�ن املد�ر العام احملرتم مل �سمل �لجنة التقيص مجموع 
هذه ا�راسات والتقار�ر، وذ� �لرمغ من �خ�صاصات ا�س�توریة املهمة 

  .املمنو�ة �لجنة
ملاذا یمت ٕاخفاء هذه ا�راسات؟ وملاذا مل یمت تفعیلها؟ من يه ماكتب 

  ا�راسات املس�تف�دة من هذه الغنامئ؟
ذا منوذج س�نطور قطاع الس�یا�ة ببالد� وس�نحقق إالقالع ٔ�ِهبك

  �ق�صادي؟ ٔ�هبكذا منوذج س�ن�ارب الفساد؟
�یف ميكن ٔ�ن نق�ل بذ�؟ �یف لنا ٔ�ن نصمت �ىل ٕاهدار املك�ب 

  .ملزيانیات خضمة يف جمال الرتوجي الس�یا�؟
من �س�تف�د من ذ�، �الل فرتات الَرواج واليت ال حتتاج ملثل هاته 

  ت، ب�� تغیب يف فرتات الر�ود الس�یا�؟العملیا
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ٔ�ما ف� �رتبط �لعدا� ا�الیة، حفدث وال حرج، ح�ث یمت ٕاقصاء �م 
ملدن وم�اطق اكن من املفروض ٔ�ن یو�هيا املك�ب العنایة الالزمة بفضل 

  .املؤهالت الس�یاح�ة التارخيیة والطبیعیة اليت �زخر هبا
َعِتِه �رتبط ٔ�شّد ما ٕان ٕاشعاع صورة املغرب الس�یا�، و�ر  وجي ُمسْ

  . ارتباط �لرتاث الثقايف واحلضاري والتارخيي واجلغرايف
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
هذه �خ�الالت يه غَْیٌض من فَْ�ض، ويه ٕا�دى جتلیات الفساد 
و�خ�الل يف تدبري املال العام، وهو ما �س�توجب رضورة العمل �ىل 

ة اليت خصصت مواص� التح  ق�ق املفصل يف �یف�ة تدبري أ��لفة املالیة ا�ِمسَ
�لمك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة، وا�ي فشل يف الرفع من مردودیة 

  .وجنا�ة خمتلف الربامج الس�یاح�ة
�متىن ٔ�ن ال یظل هذا التقر�ر املعروض �ىل ٔ�نظار جملس�نا املوقر ح��س 

تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت الرفوف، كام اكن الش�ٔن �ل�س�بة لتوصیات 
، واليت د�لت طي ال�س�یان، ومل یمت ٕاخراُ�ا ٕاىل 2013الصادرة س�نة 

  .ٔ�رض الواقع
  .�متىن ٔ�ن �س�متر التحق�ق التفصیيل ف� رصده التقر�ر من خروقات

�متىن ٔ�ن خيضع املسُؤولون �لم�اس�بة ٔ�ن ال ٔ��د فوق القانون وفوق 

  .املتابعة واملراق�ة
نظل جمند�ن یقظني، وَجَسْدَ� ذ� �لعیان من �الل لقد كنا وس� 

لْنا �ا�ا وِثْقلها �ش�ا�ة وٕارصار وِحرٍص �بري  م� خمتلف املسؤولیات اليت َحتَ
  .�ىل مصاحل الوطن

والیوم يه فرصة لن�دد �لرٔ�ي العام ٕارصار� �ىل حماربة الفساد مبك�ب 
� نفسه العبث الوطين املغريب �لس�یا�ة ومعاق�ة وحماس�بة لك من سولت 

  .ب�ٔموال وِبمصاحل الشعب والوطن
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

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

  .واللكمة ا�ٓن لفریق أ�صا� واملعارصة، س�تقدمونه مك�و�، شكرا
  .اللكمة لفریق العدا� والتمنیة

  :املس�شار الس�ید سعید السعدوين
  .سم هللا الرمحن الرحمي� 

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٕان تفا�ل فریق العدا� والتمنیة الیوم يف هذه اجللسة ا�س�توریة ی�ٔيت يف 
، �اصة يف الباب املتعلق 2011س�یاق التزنیل السلمي ٔ�حاكم دس�تور 

السابقة واحلالیة �سعى  �ربط املسؤولیة �حملاس�بة وا�ي ما ف�ئت احلكومة

  .ٕاىل الیوم 2012لرتس�ی�ه يف ممارس�هتا الیوم�ة م�ذ س�نة 
ویعكس ٔ�یضا حرص الهیئات الس�یاس�یة والنقابیة املمث� مب�لس 
املس�شار�ن يف اس��ر الصالح�ات ا�و� لها، ح�ث عرفت املر�� اليت 

، ٕا�داث مخس جلان لتقيص احلقائق حول مواضیع 2011ٔ�عق�ت دس�تور 
  .ومؤسسات خمتلفة مب�لس املس�شار�ن

وارتباطا بتقر�ر ا�لجنة موضوع �لسة الیوم، املتعلق ب�ٔ�د ٔ�مه القطا�ات 
أ�ساس�یة يف �ق�صاد الوطين، ملا � من مسامهة �برية يف �لب العم� 
الصعبة و�لق فرص الشغل والتعریف �ٕالرث احلضاري والثقايف �لمغرب 

  .ذورها يف معق التارخي�ب� � قمي ومؤسسات ضاربة جب
�س�ل يف فریق العدا� والتمنیة ت�ٔیید� املطلق �لنتاجئ اليت �لص ٕا�هيا 
تقر�ر ا�لجنة حول املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة ا�ي �شلك احللقة 

  .احملوریة يف الصنا�ة الس�یاح�ة �ملغرب
ىل وٕاذا اكن ا�لس أ��ىل �لحسا�ت قد قام بدور التق�مي �لمر�� أ�و

، واليت قدم �ش�ٔهنا �دة مالحظات �2020س��ا والس�ن�ني أ�ولیني لرؤیة 
وتوصیات، فٕان تقر�ر جلنة التقيص الیوم ی�ٔيت لرصد دور املؤسسة يف ٕاجناح 
وتنف�ذ ٔ�هداف الرؤیة، وا�ي ٔ��ن �مللموس وجود �لل معیق يف تدبري 

  .م�ظومة الرتوجي الس�یا� ببالد�
متدة يف التقر�ر ا�ي جنح �شلك �بري يف اح�واء ومتاش�یا مع املهنجیة املع 

طریقة املعاجلة لهذا املوضوع الشاسع دا�ل �زي زمين ضیق �س��ا، فٕاننا 
�شاطر بدور� رٔ�ي ا�لجنة يف ٔ�ن النتاجئ احملققة من ق�ل املك�ب، وحنن �ىل 

، اليت مل تت�اوز �س�بة 2020بعد س�نة ونصف من ا�هتاء عقد رؤیة س�نة 
اليت �سائلنا مجیعا، و�سائل �سرتاتیجیات املعمتدة يف ، و %40التحقق 

الرتوجي وال�سویق �لمنتوج الس�یا� الوطين �زمخه الطبیعي والتارخيي 
واحلضاري والثقايف، ٕاضافة ٕاىل نعمة �س�تقرار وأ�من اليت حيظى هبا 
وطننا، يف الوقت ا�ي �شهد ف�ه �ل ا�ول املنافسة ٕاقلميیا هزات 

 موقعه اجلغرايف �سرتاتیجي القریب من ٔ�مه أ�سواق م�والیة، وكذ�
  .الس�یاح�ة التقلیدیة والوا�دة مهنا

ٕان املعطیات السالفة ا��ر، تربز جبالء ٔ�ن هناك ٕاشاكل �ك�نف تدبري 
القطاع الس�یا� �امة، واملك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة �شلك �اص، 

�ف لنا ٔ�ن �س�توعب �عتباره املسؤول أ�ول عن الرتوجي الس�یا�، فك 
 20، والرؤیة �ددت سقف 2018ملیون ساحئ مع مطلع  11حتق�ق رمق 

ملیون �شلك ف�ه  11ملیون ساحئ، مع اس�تحضار ٔ�ن الرمق املعلن عنه ٔ�ي 
اجلالیة املغربیة �خلارج �س�بة �مة، كام یالحظ ٔ�ن فرتات عودة هؤالء 

  .املهاجر�ن يه اليت �شلك فرتات ا�روة
ء ا��ن �زورون املغرب ن���ة �هود الرتوجي وال�سویق فهل نعترب هؤال

  .ا�ي یقوم به املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة؟ بطبیعة احلال، ال
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
�س�ل التقر�ر تعدد اع�د �سرتاتیجیات حبسب املسؤولني املتعاق�ني 
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ؤسسة ثالث ٔ�و ٔ�ربع س�نوات �ىل وا��ن ال �اكدون �س�مترون �ىل رٔ�س امل
ٔ�بعد تقد�ر، وللك ٔ�ولو�ته مع غیاب �س�يب �لتنامغ و��س�ام مع �يق 

  .اسرتاتیجیات الفا�لني ا�ٓخر�ن �ىل املس�توى الوطين
ٕان رشاسة و�دة التنافس�یة الكربى اليت یعرفها القطاع الس�یا� يف 

مكؤسسة  العامل، ٔ�صبحت تفرض �ىل املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة
معوم�ة م��ذرة يف الب��ان التنف�ذي ��و�، ب�ٔن جتد لها موقعا مضن اخلریطة 
املؤسساتیة الفا�� واملسامهة يف �ق�صاد الوطين، وذ� �رب سلس� من 

  .إالجراءات احملوریة والعمیقة
كام مل یعد مسمو�ا هبامش اخلط�ٔ ٔ�و سوء التدبري، واس�مترار مؤسسة 

ن الزمن �ىل تدبري قطب الرتوجي ب�ٓلیات تدبريیة تعود یقارب معرها القرن م
مخلسة عقود، وهذا یعترب م��اوزا، ففلسفة ٕا�داث املؤسسات العموم�ة 
لتدبري الش�ٔن العام اكنت هبدف م�ح املرونة الاكف�ة لتدبري الش�ٔن العمويم 
يف �ني ٔ�ن الن���ة يه ٔ�ننا ٔ�صبحنا ٔ�مام مؤسسات ٔ�كرث بريوقراطیة، 

شاكلیة غیاب الت�س�یق بني القطاع الويص ومد�ري املك�ب، �اصة ٔ�مام إ 
بل �ك�نفها بعض املظاهر السلبیة ومهنا كرثة �م�یازات والعالوات، بل 

  .ٔ�ح�ا� ٔ�صبحت ٔ�ش�به �لصنادیق السوداء
وهكذا �س�ل التقر�ر �ىل املس�توى املايل مالحظات جيب ٔ�ن تؤ�ذ 

تقارب يف بعض أ�ح�ان  �ىل محمل اجلد مهنا غیاب اس�ت�الص موارد �مة
ملیون درمه س�نو�، وغیاب ترب�ر بعض النفقات العموم�ة، �اصة  70

عندما یتعلق أ�مر �ملندوبیات �خلارج اليت تعاين من ش�به فوىض ف� 
یتعلق �لتعی��ات هبا �ىل و�ه اخلصوص، مما ینعكس �ىل ٔ�داهئا 

  . ومردود�هتا
ا�لجنة من الت�ٔخر يف ٔ�داء و�ىل مس�توى �ٓخر ال ميكن ق�ول ما رصدته 

بعض النفقات مما �زید من ٔ�عباء مزيانیة املك�ب من غرامات الت�ٔ�ري واليت 
  . یفرتض رصدها لتزنیل الربامج املسطرة

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

ٕان تدبري الرشااكت مع خطوط الطريان وإالشاكالت املتعلقة به، حيیل 
ة معیقة ٔ�خرى �رتبط مبوضوع ا�مع املو�ه لها ومدى فعالیته، يف �ىل ٕاشاكلی

وامحلالت إالشهاریة والرتوجيیة  �لب الس�یاح، ٕاضافة ٕاىل �رامج �ح�ضان
�لس�یا�ة، واليت تعاين من تق�مي مردود�هتا ٕاىل �انب غیاب مؤرش العدا� 

صة ا�الیة يف ٔ�دوار املك�ب، ح�ث تظل و�يت مرا�ش ؤ�اكد�ر �س�ت�ٔ�ر حب
  . من مزيانیة الرتوجي 80%

ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة نطالب بتو� �لتقائیة يف �سرتاتیجیات 
والربامج بني لك املتد�لني، فمل یعد مق�وال الیوم اع�د س�یاسة التخطیط 
العرشي ب�ٔهداف �برية وواحضة ٔ�ن یمت تزنیلها �سرتاتیجیات م�فرقة، 

بة ال�شار�یة �اصة مع املهنیني �عتبارمه الفا�ل والتغايض عن اع�د املقار 
  .الرئ�يس يف املیدان

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

من لیايل  %50اليت �شلك تقریبا ٔ�ما �ل�س�بة �لس�یا�ة ا�ا�لیة 
، فٕاننا �شاطر الرٔ�ي 2017املب�ت اليت حتققها الس�یا�ة اخلارج�ة ٕاىل �دود 

مالحظات هبذا اخلصوص، مفا الغایة من ق�ام املك�ب ما مح� التقر�ر من 
�رصد نفقات معوم�ة �لرتوجي �الل فرتات العطل والن���ة يه حتصیل 

هذا یؤكد �لل احلاكمة يف تدبري املك�ب، �اصة ؤ�ن الربامج . �اصل
  .املعمتدة هبذا اخلصوص مل حتقق النتاجئ املرجوة

رة اختاذ التدابري الالزمة كام �شدد يف فریق العدا� والتمنیة �ىل رضو
لوقف �زیف املال العام، �اصة ف� یتعلق مب�اربة �ق�صاد الغري املهیلك يف 
القطاع ا�ي یفوت �ىل مزيانیة ا�و� م�الغ �مة، ویفوت �ىل املك�ب 

كام هو  %3فرص رفع حصته �لق�ام مبهام الرتوجي الس�یا� لتالمس 
  .م�عارف �لیه دولیا

، نؤكد يف فریق العدا� والتمنیة تب��نا مجلیع التوصیات من هذا املنطلق
الواردة يف التقر�ر ا�هنايئ �لجنة، وحنن الیوم مطالبون كربملانیني بت��ع تزنیل 

  .هاته التوصیات من �الل ا�ٓلیات الرقابیة املكفو� لنا دس�تور�
ويف اخلتام هن� ا�لجنة �ىل العمل اجلاد ا�ي قامت به والتوف�ق 

  .یع�لجم 
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

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

  .اللكمة �لفریق احلريك

  :املس�شار الس�ید عبد الرحامن ا�ر�يس
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  املس�شار�ن، الس�یدات والسادة أ�عضاء
  ٔ�هيا احلضور،

مة �مس الفریق احلريك، مبناس�بة م�اقشة تقر�ر �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللك
  .جلنة تقيص احلقائق حول املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة

وق�ل ذ� ٔ�رید ٔ�ن ٔ�نوه ��هود ا�ي بذ� رئ�س ؤ�عضاء ا�لجنة، 
وكذا� أ�طر املوا�بة هلم طی� ٔ�شغال هذه ا�لجنة، واليت توجت ٔ�عاملها 

ك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة، وال ٕ��داد تقر�ر مفصل و�م حول امل 
یفوتين كذ� ٔ�ن ٔ�شكر �ىل اخلصوص املهنیني ا��ن شار�و� هذا العمل، 

 .لنقف �ىل �خ�الالت واملشالك اليت یعرفها هذا املك�ب
�شلك ٔ��د د�امئ ٕاننا يف الفریق احلريك نعترب ٔ�ن قطاع الس�یا�ة 

ب العم� الصعبة �ق�صاد الوطين، ٕاذ �سامه يف �لق فرص الشغل و�ل
  .والتعریف �لرتاث احلضاري والهو�يت والثقايف لبالد�

واعتبارا لكون املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة �سامه يف وضع وتنف�ذ 
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�رامج الرتوجي وإالشهار �لس�یا�ة، وكذا تزنیل �سرتاتیجیات املرتبطة 
رق ، وا�طط أ�ز �2020ملك�ب وكذا بقطاع الس�یا�ة، خصوصا رؤیة 

، فٕاننا رصد� ٔ�ن أ�هداف املسطرة يف لك ا�ططات والربامج 2020
وإالسرتاجتیات مل حتقق املبتغى، بل هناك �راجع واخ�الالت يف ال�سب 

  .وأ�رقام واملؤرشات
وتقهقرت النتاجئ ٕاىل مس�تو�ت �ري مرشفة، مع العمل ٔ�ن احملیط ا�ويل 

اس�تغاللها لكسب ٔ�سواق  وإالقلميي شهد �دة اضطرا�ت واح�قا�ت مل یمت
و�دد الوافد�ن �لسوق الوطنیة، كام ٔ�ن أ�من و�س�تقرار ا�ي تنعم هبا 
بالد� مل یمت �روجيه مبا �سامه يف اس�تقطاب الس�یاح، ز�دة �ىل ضعف 
وغیاب احلاكمة يف جمال تدبري وتزنیل �سرتاتیجیات، كام ٔ�ننا جسلنا غیاب 

  . كنوز بالدالن�ا�ة يف تزنیل �رامج لك �ر�مج 
وجسلنا ٔ�ن ا�لس أ��ىل �لحسا�ت رصد �ددا من �خ�الالت اليت 

، وقد �شف تقر�ر �لم�لس املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ةیعاين مهنا 
أ��ىل �لحسا�ت حول مراق�ة وتق�مي ٔ�داء املك�ب الوطين املغريب 

مس�توى �لس�یا�ة، املؤسسة اليت تعىن ٕ��راز صورة املغرب الس�یاح�ة �ىل 
ا�ا�ل واخلارج، مجمو�ة من �خ�الالت �ركزت �ٔ�ساس حول ضعف 

  .�سرتاتیجیات اليت ٔ��دها املك�ب يف ما یتعلق �لتمنیة الس�یاح�ة
و�لیه فأ�مر یتطلب هنج ٕاسرتاتیجیة مشولیة �لس�یا�ة وا�هتیئة املندجمة 

ج�عي، البعد القانوين، البعد �ق�صادي، �(اليت ت�ٔ�ذ بعني �عتبار 
  .مع رضورة ٕارساء حاكمة ج�دة يف تدبري القطاع) الب�يي، العمراين

كام ی��غي �لسلطات الوصیة �ىل القطاع و�اصة وزارة الس�یا�ة و�يق 
القطا�ات العموم�ة بذل جمهودات كربى من ٔ��ل الرفع من جودة ا�االت 

يف  �لق مطارات(الس�یاح�ة من �الل �ه�م بتقویة الب��ات التحتیة 
املناطق الس�یاح�ة اجلدیدة، ٕا�داث الطرق والطرق الس�یارة، حتدیث 

  .)…ٔ�سطول النقل الربي دا�ل املدن
و�ىل احلكومة ٔ�ن تعید النظر جبدیة يف طریقة تدبريها �لقطاع 
الس�یا�، وذ� �لنظر �لمنافسة القویة لبعض ا�ول ٕاكس�بانیا و�ر�یا 

قطا�ات احلكوم�ة والتعاون بني وتو�س، كام ی��غي �ك�یف اجلهود بني لك ال
احلكومة والوزارة الوصیة واجلهات مبا �سمح خبلق فرص التمنیة واس�تقطاب 

  .�س��رات وتوطیهنا �لك �ات
وكذ� رصد� ٔ�ن املك�ب مل یعمل �ىل ٕاعطاء للك املناطق لك احلق 
د�لها خبصوص ا�ال، فٕاشاكلیة ا�ال دامئا ما �زال عند� مكناطق يه 

 –اطق س�یاح�ة عرفت وا�د الرتاجع �بري، ؤ�� ٔ��لكم �ىل �ة در�ة م�
�ف�اللت كذ�، فإالشاكلیة ا�يل عرف�ا مع إالخوان د�ل املك�ب حىت 
الرشاكة وال�شار�یة يف ٔ��ذ القرار مل ت�ٔ�ذ بعني �عتبار املهنیني يف املناطق 

و�ة د�ل الس�یاح�ة، وهذا �لق وا�د إالشاكلیات �برية، ٕاىل در�ة ٔ�ن مجم
الف�ادق ا�يل �سدت و�لق وا�د إالشاكلیات �برية يف طرد مجمو�ة د�ل 
العامل، وهذا �لق مشالك اج�عیة يف مجمو�ة د�ل املناطق وما �ذا�ش 

د�ل املناطق اجلبلیة  )la promotion(بعني �عتبار كذ� مس�ٔ� 
  .والقرویة

و�ة د�ل وهبذا ك�شكر إالخوان يف ا�لجنة ا�يل وقفوا �ىل مجم
�خ�الالت وكنمتىن من لك قليب ٔ�ن هاذ التقر�ر یت�اذ بعني �عتبار �ش 

  .�كون عند� رؤیة حق�قة لهاذ القطاع
  .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .اللكمة لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار

  :محمد البكوري الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  لسادة املس�شارون احملرتمون،الس�یدات وا
�رشفين �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�ن ٔ�سامه يف م�اقشة تقر�ر 

  .جلنة تقيص احلقائق حول املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة
وامسحوا يل يف البدایة ٔ�ن ٔ�نوه مببادرة جملس�نا املوقر ل�شك�ل هذه 

مجیعا، ومن �اللنا ا�لجنة �لتقيص حول موضوع شغلنا واس�ت�ٔ�ر �ه�م�ا 
الرٔ�ي العام الوطين، ویتعلق أ�مر �الخ�الالت التدبريیة وال�س�یريیة اليت 
شابت معل املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة واليت ٔ��رت العدید من 
�المات �س�تفهام، خصوصا ؤ�نه هیئة وطنیة عریقة مو�ة �لرتوجي �لو�ة 

  .�صادي �د هاماملغربیة �ىل املس�توى ا�ويل ولها دور اق 
ومك كنا �متىن ٔ�ن تنقل ٔ�طوار هذه اجللسة �شلك �لين �ىل ٔ�مواج 
إالذا�ة والتلفزة، لتكون فرصة لن�شارك مع معوم املغاربة حصی� هذه ا�لجنة 

  .وتوصیاهتا
  حرضات الس�یدات والسادة،

ٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، و�لك مسؤولیة، شاركنا يف هذه 
نعزت هبا، �عتبار جلن تقيص احلقائق من ا�ٓلیات الرقابیة الهامة املبادرة اليت 

اليت �سمح، من �الل املصداق�ة اليت تطبع معلها، �لكشف عن املعلومة 
الصحی�ة والصادقة و�ٕال�ابة �ىل العدید من �س�تفسارات وال�ساؤالت 
املطرو�ة، و�رفع النقاب كذ� عن العدید من اخلروقات ٕان ث�ت 

ويه املبادرة اليت تد�ل مضن مسؤولیاتنا مكمثيل أ�مة، واملمتث� وجودها، 
يف ا�فاع عن الشفاف�ة يف تدبري املرافق العموم�ة وماكحفة الفساد وهدر 

  .املال العام
ؤ�س�تغل هذه املناس�بة كذ� �لتنویه بعمل هذه ا�لجنة، رئ�سا ؤ�عضاء 

لتقر�ر بعد اج��ات ؤ�طرا، �ىل اجلهود الك�رية اليت بذلوها ٕال�داد هذا ا
ماراطونیة وسا�ات طوی� من العمل املتواصل، وهو التقر�ر ا�ي اس�تطاع 
ٔ�ن �شخص بدقة ماكمن اخللل يف ٔ�داء املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة 
ؤ�ن یقدم مجمو�ة من املعطیات املوضوعیة والتفصیلیة حو�، مما مسح 
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تصحیح أ�وضاع وتقومي �خلروج حبزمة من التوصیات العملیة اليت �روم 
  .�خ�الالت املرصودة

لس�نا هنا لن��قص من معل ٔ�ي مؤسسة وطنیة، ولكن من ، ٔ�هيا السادة
واج�نا يف ٕاطار صالح�اتنا ا�س�توریة، ٔ�ن نتعب�ٔ مجیعا لرصد ماكمن اخللل 

  . واملسامهة يف تصحیح أ�وضاع القامئة
هذه  ولن ٔ�طیل يف م�اقشة �شخیص ا�لجنة ٔ�س�باب �راجع ٔ�داء

املؤسسة الوطنیة، بقدر ما س�ٔبدي مالحظات فریق�ا حول سري معلها، ٕاذ 
ٔ�حضى من الالزم ٔ�ن توا�ب طریقة �س�یري هذا املك�ب املهام الكربى املنوطة 
به وانتظارات بالد� من �ال�، ح�ث یفرتض ٔ�ن �كون مسؤوال ل�س 

ملغرب، ٔ�و �المة ا" ملاركة"فقط عن �سویق و�ة املغرب، بل عن الرتوجي 
سواء املغرب الزاخر �زمخ ثقايف وحضاري �بري، ٔ�و املغرب الغين ب��و�ه 

  .الطبیعي
لهذا، فٕاننا نعي مجیعا ٔ�ن حتق�ق هذه أ�هداف رهني �س�تفادة هذه 
املؤسسة من ٕاماكنیات مادیة ولو��س��ك�ة هامة وموارد �رشیة ممتك�ة 

�سهیالت �برية وم�خصصة يف خمتلف ا�االت، كام یتوجب ٔ�ن �س�تف�د من 
يف طریقة ال�س�یري ومرونة يف تدبري الصفقات ؤ�داء الزتاماهتا املالیة، يف 

  .ٕاطار اس�تقاللیة وحریة مق�نة
ٕان هذه املعطیات تق�يض ل�س فقط ٔ�ن �كون �ىل رٔ�س هذا املك�ب 
خشص �كفاءة وح�كة �الیة، ولكن ٔ�یضا مواطن حيمل صفات املواطنة 

�لوطن فوق لك اعتبار، وهو املعطى ا�ي  احلق�ق�ة ویضع املصل�ة العلیا
�اب لٔ�سف يف ٕادارة هذه الهیئة الوطنیة، ملا ملس�ناه من تقصري يف ٔ�داء 

  .الواجب ومن حتویل �لمسؤولیة ٕاىل مرتع لالم�یازات الشخصیة
ٕان املسؤولني إالداریني دا�ل املؤسسات العموم�ة ی��غي ٔ�ن یعكسوا 

 هذا الوطن، ذ� ٔ�ن ٕادارتنا الوطنیة املثال يف �س�تقامة ويف الغرية �ىل
زاخرة �لكفاءات اليت ال �شكك يف وطن�هتا، خصوصا مهنا ت� اليت 

  .فضلت �دمة الوطن �ىل ا�متسك مبسارات �نیة مغریة �ار�ه
لكن، ٔ�صبح من واج�نا الیوم ز�دة �كر�س م�ادئ املواطنة احلق�ق�ة 

رس�یخها، ؤ�خص ���ر �ى مجیع املواطنني �ىل �د سواء والعمل �ىل �
  .من اخ�اروا حتمل املسؤولیة لتدبري �ارض ومس�تق�ل هذا الوطن

فاملسؤولیة ل�ست �رشیفا بقدر ما يه �لكیف وت�ٔمني �ىل مصاحل 
ومن املفروض ٔ�ن الشخص املسؤول لكام كربت . الناس وشؤون البالد

مسؤولیته وتدرج يف املراتب، لكام تعاظم عنده إالحساس جبسامة 
ولیة امللقاة �ىل �اتقه وربطها �حملاس�بة دون ٔ�ن حيتاج ٔ�ن یذ�ره ٔ��د املسؤ 
  . بذ�

ٕان ربط �ملسؤولیة �حملاس�بة هو م�دٔ� دس�توري وجب ا�رتامه، فال 
  .ٔ��د فوق مس�توى احملاس�بة واملساء� لقراراته وتدابريه

ويف هذا إالطار، ندعو احلكومة ٕاىل ا�متعن يف التوصیات اليت �اء هبا 
تقر�ر ٕالغناء مساطر التدبري دا�ل املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة هذا ال 

  .و�س�ت��اط م�ه لاكفة املؤسسات العموم�ة أ�خرى
كام ندعوها ٕاىل اختاذ اكفة إالجراءات العقابیة ٔ�و الت�ٔدی��ة �رب إال�ا� 
�ىل اجلهات إالداریة ا�تصة حملاس�بة لك مظاهر التقصري ٔ�و التفریط يف 

ب املهين �ىل ٔ�مكل و�ه، هذا دون الت�يل عن املساطر القانونیة ٔ�داء الواج
الالزمة ج�حیا ٔ�و ج�ائیا، واليت جيب ٔ�ن تتلكف هبا مصاحل رئاسة النیابة 
العامة املنوط هبا حتریك ا�عوى العموم�ة عند ثبوت نیة ٕاجرام�ة يف تدبري 

ملواطنني هذه املؤسسة، وذ� ٕاعامال ملبادئ احلق والقانون وحامیة حقوق ا
  . ا��ن یضعون �ىل �اتق لك وا�د م�ا مسؤولیة ا�فاع عهنا

تلمك، حرضات الس�یدات والسادة، ٔ�مه مالحظات فریق�ا �ىل هذا 
  .التقر�ر، حس�� �سمح به احلزي الزمين ا�صص لنا

  .وشكرا

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

  .ت املغرباللكمة لفریق �حتاد العام ملقاوال

  :املس�شار الس�ید یوسف حميي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب يف هذه 
�ر جلنة تقيص احلقائق اليت شلكها جملس اجللسة ا�صصة ملناقشة تقر 

املس�شار�ن حول املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة، واليت �رشفت خشصیا 
  .�متثیلیة فریقي هبا

بدایة، البد ٔ�ن ننوه �جلو العام ا�ي طبع ٔ�شغال ا�لجنة �ىل مدى 
ٔ�شهر من العمل املتواصل، ا�ي ا�سم �لنقاش اجلاد واملسؤول  7حوايل 

لسادة ٔ�عضاء ا�لجنة من �ة، وكذا التفا�ل إالجيايب من طرف من طرف ا
خمتلف املسؤولني ا��ن مت �س��ع ٕا�هيم لٕال�اطة �ملوضوع من خمتلف 
جوانبه، ح�ث المس�نا يف ٔ�شغال ا�لجنة التعبري والرغبة امجلاعیة من ٔ��ل 
حتسني مردودیة القطاع الس�یا� بصفة �امة وحتسني حاكمة اش�تغال 

لوطين املغريب �لس�یا�ة بصفة �اصة، وهو ما وقف�ا �لیه �شلك املك�ب ا
�يل �ى ممثيل القطاع اخلاص ا��ن مت �س��ع ٕا�هيم من ممثيل واكالت 
أ�سفار وممثيل ٔ�ر�ب الف�ادق وكذا املس�مثر�ن يف القطاع ا��ن مثنوا مجیعا 

 .وعم�ادرة جملس املس�شار�ن ل�شك�ل جلنة تقيص احلقائق يف هذا املوض
وقد متزيت �ج��ات اليت ُعقدت مع هؤالء بصفهتم فا�لني ممارسني 
يف املیدان، �لوقوف �ىل املشالك احلق�ق�ة اليت تعیق تطور هذا القطاع 
الوا�د لالق�صاد الوطين، واليت تربز �شلك �يل ماكمن القصور يف دور 

املنوطة به،  املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة يف �ضطالع �ملهام الرئ�س�یة
واليت تت�ىل �ٔ�ساس يف بلورة وتنف�ذ خطة معل ل�سویق املغرب �و�ة 
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  .س�یاح�ة يف أ�سواق ا�ولیة
يف ٕاطار �لسات �س��ع اليت عقدهتا ا�لجنة، قدم ممثلو القطاع 
اخلاص مجمو�ة من املقرت�ات والتوصیات البناءة حول معل املك�ب الوطين 

میهنا مضن التوصیات العامة اليت رفعهتا املغريب �لس�یا�ة، من ٔ��ل تض 
ا�لجنة ٕاىل هذه اجللسة العامة، و�متىن هبذه املناس�بة من احلكومة ٔ��ذها 
بعني �عتبار، واليت �روم يف مجملها تعز�ز حاكمة تدبري املك�ب من �الل 

  .ا�عوة ٕالرشاك ممثيل القطاع اخلاص
  الس�ید الرئ�س،

�ملنظومة �ق�صادیة و�ج�عیة  وعیا م�ا ب�ٔمهیة هذا القطاع احلیوي
والثقاف�ة لبالد�، ح�ث سعت احلكومات املتعاق�ة م�ذ �س�تقالل ٕاىل 
ٕاعطاء الس�یا�ة ماكنة ممتزية يف خمتلف خمططات التمنیة �ق�صادیة 
و�ج�عیة �ورها التمنوي وت�ٔثرياهتا إالجيابیة �ىل العدید من أ��شطة 

ص الشغل، �منیة املقاو�، ت�ش�یط ا�ورة �ق�صادیة �لبالد ��لق فر 
�ق�صادیة، �لب العم� الصعبة، ٕاال ٔ�نه و�ىل الرمغ من أ�ولویة اليت 
ٔ�عطیت �لس�یا�ة �ىل حساب قطا�ات اق�صادیة ٔ�خرى، فقد ظلت 
الس�یاسة الس�یاح�ة �لبالد �شلك �المة اس�تفهام �برية، وجتعلنا ن�ساءل 

  .عن فعالیة �سرتاتیجیات املعمتدة
ف�الرمغ من املاكنة اليت حظي هبا القطاع الس�یا�، فقد ظل یتحرك 
بوثرية بطیئة ومل حيقق لك أ�هداف املرجوة م�ه، مما حيیل ذ� �ىل 
مفارقات �برية يف القطاع الس�یا�، وجيرب� �ىل ال�ساؤل عن ٔ�مه أ�س�باب 

ول اليت �الت دون تبؤ� القطاع الس�یا� املاكنة الالئقة به، ٔ�سوة ��
 .الس�یاح�ة حبوض البحر أ�بیض املتوسط الرائدة يف هذا ا�ال كرت�یا م�ال

 الس�ید الرئ�س،
ٕاننا يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب، ومن موقعنا كفا�لني اق�صادیني 

وٕاعطاهئا نفسا  2020يف املیدان، نثري �ن��اه ٕاىل رضورة ٕانعاش رؤیة 
�دیدة من املمكن حتق�قها وقاب�  ٕاجيابیا من �الل ٕا�داد وبلورة ٔ�هداف

�لت��ع والتق�مي ٕ�رشاف ورشاكة مع لك املتد�لني يف القطاع، �راعى يف 
وضعها حتق�ق �لتقائیة مع الربامج احلكوم�ة أ�خرى اليت �س�تجیب 
ملطالب وتطلعات املهنیني واملس�مثر�ن، و�خلصوص اجلوانب املتعلقة 

وا�د صنا�ة س�یاح�ة قامئة بذاهتا، مع �ل�سویق وإالنعاش، يف ٔ�فق ٕارساء ق
  .�منیة الس�یا�ة ا�ا�لیة اليت ميكهنا ٔ�ن �شلك حمراك دامئا �لقطاع

كام ٔ�ن ا�هنوض �لس�یا�ة ببالد�، ال ی��غي ٔ�ن �كون مسؤولیة وزارة 
وا�دة، اليت يه وزارة الس�یا�ة ومصاحلها اخلارج�ة، بل وكذ� مسؤولیة 

ملالیة وٕادارة ٔ�مالك ا�و� ف� خيص لك السلطات العموم�ة من وزارة ا
توفري العقار، وامجلا�ات الرتابیة ف� خيص هتیئة املواقع الس�یاح�ة، ووزارة 
التجهزي ف� خيص الب��ات التحتیة أ�ساس�یة من طرق سكك �دیدیة 
ومطارات، و�لیه ی��غي اخنراط لك السلطات يف العمل الس�یا�، كام ٔ�ن 

طاع اخلاص يه جحر الزاویة احلق�قي لتخطیط الرشاكة بني ا�و� والق

س�یا� قوي �لهنوض �لتمنیة الس�یاح�ة بصفة �راعى ف�ه العدا� ا�الیة، 
  .و�خ�صاص اجلهوي

و�لیه ٔ�صبح لزاما �ىل احلكومة ٔ�ن �سا�ر املنافسة القویة لو�ة املغرب 
ٕاكس�بانیا، الیو�ن، (من طرف ب�ان حوض البحر أ�بیض املتوسط 

، كام ی��غي �اكثف اجلهود بني لك القطا�ات احلكوم�ة والتعاون بني ..)�ر�یا
ا�و� واجلهات مبا �سمح خبلق فرص التمنیة واس�تقطاب �س��رات 

 .وتوطیهنا �لك �ات البالد
 الس�ید الرئ�س،

ويف اخلتام، ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب ننوه مرة ٔ�خرى 
ة و�رئ�سها ؤ�عضاهئا وموظفهيا لتقيص احلقائق حول بعمل ا�لجنة النیابی

املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة، وكذا التقر�ر ا�ي حنن الیوم بصدد 
م�اقشة مضام�نه، كام �زيك التوصیات اليت �اء هبا، نظرا ٔ�مهیهتا وو�اههتا 
وقدرهتا �ىل تطو�ر وحتسني معل املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة، مما 

  .بال شك و�شلك ٕاجيايب �ىل القطاع الس�یا� ببالد�سوف ینعكس 
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
  .اللكمة �لفریق �شرتايك

  :املس�شار الس�ید ٔ�بو �كر اعبید
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ل �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن يف �رشفين ٔ�ن ٔ�تد�

م�اقشة تقر�ر جلنة تقيص احلقائق حول املك�ب الوطين �لس�یا�ة اليت 
من ا�س�تور، ا�ي معل �ىل  67شلكها جملس�نا املوقر بناء �ىل الفصل 

تعز�ز ا�ور الرقايب �لربملان، من �الل م�ح اخ�صاصات وصالح�ات و�ام 
ائق، من ٔ��ل تقویة �ٓلیات احلاكمة يف تدبري املال �دیدة �ل�ان تقيص احلق

 .العام
يف البدایة، ال بد ٔ�ن ٔ�نوه �لعمل ا�ي قامت به هذه ا�لجنة، سواء من 
�الل التقر�ر املعروض �لینا، ٔ�و من �الل �لسات �س��ع، اس�تكامال 
�لمهمة الرقابیة املنوطة بنا، وبناء �ىل التو�ه الواحض لبالد� من ٔ��ىل 

س�تو�ت حنو احلاكمة اجلیدة لت�لیق احلیاة العامة، وربط املسؤولیة امل 
  .�حملاس�بة

  الس�ید الرئ�س،
�لرمغ من ضیق احلزي الزمين املتاح لنا لالطالع �ىل التقر�ر ا�ي 
ٔ��دته جلنة تقيص احلقائق، مشكورة، فٕان قراءتنا الرسیعة لهذا التقر�ر 

الس�یا� وموا�ب��ا ملا یطر�ه من معززة �ه�م�ا ا�امئ، كفریق، �لقطاع 
قضا� وٕاشاكالت، جتعلنا نؤكد مجیع السلبیات ونقاط الضعف اليت جسلها 
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  .تقر�ر ا�لجنة عند تق�ميها ٔ�داء املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة
وقد ال نبالغ ٕاذا مضینا ٔ�بعد من ذ� لنقر رصا�ة ٔ�ن الس�یاسة العامة 

ل بدور املك�ب يف التمنیة الس�یاح�ة، مل املتبعة يف هذا ا�ال، س�� ما یتص
�س�تطع لٔ�سف ٔ�ن �رىق حلد السا�ة ٕاىل الرتمجة املیدانیة �لطمو�ات 

 .وأ�هداف اليت �ددهتا �سرتاتیجیات والرؤى املعمتدة يف ا�ال الس�یا�
وقد ال تق�رص أ�س�باب الاكم�ة وراء ذ� يف ظروف موضوعیة وطنیة 

�لت�ٔ�ید مرتبطة ٔ�یضا �لضعف املزمن يف  ٔ�و ٕاقلميیة ٔ�و دولیة، بل يه
م�ظوم�نا املتعلقة �حلاكمة إالداریة واملالیة للك املؤسسات املتد�� يف 

 .القطاع و�ىل رٔ�سها املك�ب املغريب �لس�یا�ة
ولعل ما ورد يف التقر�ر من معطیات وحقائق وتفاصیل ال �كفي الوقت 

خ�الالت اليت س�بق لرسد ٔ�مهها خلري دلیل و�رهان �ىل مج� من �
 �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت ٔ�ن وقف عندها يف تقر�ره حول املك�ب س�نة

وا�ي �شف ضعف �سرتاتیجیات اليت ٔ��دها وقصورها يف  ،2013
 .ا�فع �لتمنیة الس�یاح�ة لبالد�

ٕان ما هيمنا يف هذه ا�لحظة ل�س الوقوف �لتفصیل �ىل عیوب هذه 
ات السلبیة ٔ�داهئا العام، بل ٔ�ساسا املؤسسة العامة واس�تعراض املؤرش

 لفت ان��اه احلكومة ٕاىل رضورة ٕایالء القطاع الس�یا� أ�مهیة اليت
يف  �س�تحقها يف ال�س�یج �ق�صادي الوطين واس�تحضار ماكنته احلساسة

ضامن التواز�ت �ج�عیة حبمك ما یوفره من فرص شغل والعدد الهائل 
 .یا�ة مورد رزقها أ�سايسمن أ�رس املغربیة اليت �شلك الس� 

ويف هذا الصدد نعتقد ٔ�ن ما ورد يف الرب�مج احلكويم حول القطاع 
الس�یا� من ٕاجراءات، يف ٔ�قل من صف�ة، ال �كفي البتة ٕال�داث التغیري 
امل�شود يف الس�یا�ة الوطنیة وال �سعف مطلقا يف ولوج بالد� مر�� 

 .�ق�صاد الس�یا�
هذا التقر�ر لندعو احلكومة جمددا ٕاىل التعامل  ٕاننا ن�هتز م�اس�بة م�اقشة

القطا�ات املتدا��  مع الس�یا�ة �س�یاسة معوم�ة تقع يف قلب العدید من
وت��ادل معها الت�ٔثري والت�ٔ�ر، سلبا وٕاجيا�، وهو ما �س�تدعي �لرضورة تعز�ز 
التقائیة هذه الس�یاسات العموم�ة مبا یضمن جناعهتا ومسامههتا الفعا� يف 

 .یة ال�رشیة املس�تدامةالتمن 
كام ندعو ٕاىل امليض قدما يف تزنیل وتنف�ذ إالجراءات املتضمنة يف 
الرب�مج احلكويم حول رضورة ٕارساء �ٓلیات حاكمة �جعة من ٔ��ل حتسني 
ٔ�داء الس�یاسات العموم�ة والرفع من جنا�ة إالنفاق العام، وخنص ���ر 

اعیة وتفعیل ا�لجن بني م�ٔسسة التق�مي يف تدبري �سرتاتیجیات القط
الوزاریة، �عتبارها �ٓلیات لت�س�یق وضامن التقائیة الس�یاسات العموم�ة 

 .وتفعیل احلوار املؤسسايت بني القطا�ني العام واخلاص
 الس�ید الرئ�س،

ٕاننا �س�ل موقف�ا الرايم ٕاىل ت�ين مج� وتفصیال لك توصیات الصادرة 
املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة، عن ا�لجنة الربملانیة لتقيص احلقائق حول 

كام جندد التنویه بعمل جلنة تقيص احلقائق هاته اليت ٔ��نت عن مسؤولیة 
  .�الیة ٕالجناز �مهتا الرقابیة، رمغ الصعو�ت والعراق�ل املوا�ة

كام ٔ�و�ه حتیة �الیة ملؤسس��ا ال�رشیعیة �ىل هذا إالجناز ا�ي توفق�ا 
  .ٕارادة �الیة من ا�لس ولك مكو�تهيف ٕاجنا�ه �شلك صادق و�رغبة و 

ويف هذا إالطار، فٕاننا يف الفریق �شرتايك، ومن موقعنا دا�ل 
أ��لبیة احلكوم�ة نؤكد �ىل رضورة ق�ام لك املؤسسات ب�ٔدوارها وحتمل 
مسؤولیاهتا يف �رت�ب اجلزاءات الرضوریة �ىل لك من سولت � نفسه 

ء التدبري والفساد ا�ي ینخر التالعب وهنب املال العام وال�س�ب وسو 
�ددا من املؤسسات العموم�ة اليت �كشف التقار�ر الس�نویة �لم�لس 
أ��ىل �لحسا�ت عن مجمو�ة من �خ�الالت والت�اوزات اليت تطبع 

  .�س�یريها وفساد مسؤو�هيا ومد�رهيا
  .شكرا لمك

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

  .ق �حتاد املغريب �لشغلاللكمة ا�ٓن لفری

  :مال العمريا الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�رید يف البدایة ٔ�ن ٔ�ش�ید �لعمل ا�يل قامت به ا�لجنة يف ٕاطار هاذ 
  .ا�ٓلیة ا�س�توریة، ا�يل يه ا�ٓلیة ا�س�توریة ملراق�ة الس�یاسات احلكوم�ة

ن ٔ��ل دراسة ا�يل بغیت نقول م�دئیا ٔ�ن ما تعطناش الوقت الاكيف م
التقر�ر، توصلنا به البارح، و�لتايل كتطلبوا م�ا الیوم املناقشة، ت�متىن �ش 
مس�تق�ال تفادى م�ل هاذ املسائل ا�يل ما تت�ٔهلناش ٔ�ننا �لفعل �ش�تغلو 

  .بطریقة ا�يل �اصنا �ش�تغلو هبا يف م�ل هذه املناس�بات
بالد� يف  ا�يل بغیت نقول بصفة �امة وميكن يف دق�ق�ني هو ٔ�ن طموح

جعل املغرب ق�� س�یاح�ة تیصطدم بصعوبة التعامل و�س�ت�ابة �لمطالب 
ا�يل �ميكن لنا نقولوه ب�ٔن ا�يل مسؤول . املس�مترة واملت�ددة لسوق الس�یا�ة

�ىل إالسرتاتیجیة الس�یاح�ة يه وزارة الس�یا�ة، ؤ�ن ا�راع د�لها 
ة هو مؤسسة معوم�ة التنف�ذي هو املك�ب الوطين �لس�یا�ة، ا�يل يف احلق�ق

ذات صبغة جتاریة وصناعیة، ولكن عندو �س�تقالل املايل والشخصیة 
  .�عتباریة، ولكن هو حتت الوصایة د�ل هاذ الوزارة

املسؤولني وٕاجناح ٔ�ي ٕاسرتاتیجیة س�یاح�ة ت��طلب طبعا تظافر اجلهود 
والت�س�یق ما بني لك املتد�لني يف القطاع، مايش فقط الوزارة ولكن 

ا�ات حكوم�ة ٔ�خرى، حبال ا�ا�لیة، حبال النقل والب��ة و�ريها من قط
القطا�ات، ا�يل �ميكن هلم یو�وا وا�د الصورة م�دجمة ومقاربة م�دجمة من 

  .ٔ��ل ٕاجناح الس�یاسة الس�یاح�ة يف بالد� وإالسرتاتیجیة املعمتدة
ا�يل ت�شاهدوه، مع أ�سف، هو ٔ�ن هاذ �سرتاتیجیات املعمتدة من 

تنلقاو ب�ٔن املغرب  2020الوزارة لكها فشلت، و�ٓخرها، طبعا، رؤیة  طرف
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، ٕاذا ج�نا حنامكو فاملفروض ٔ�ننا 34ٕاىل  �24راجع من م�ال من املرتبة 
  .حنامكو لك املتد�لني يف هذا القطاع، و�ىل رٔ�سهم الوزارة وطبعا املك�ب

ولكن ا�يل تبان هو ٔ�ن ما �یناش ٕاسرتاتیجیة وا�دة، اكینة ٕاسرتاتیجیة 
حىت يف املك�ب نفسو عندو اسرتاتیجیات ٔ�خرى، من املفروض ٔ�ن �كون 
عندو خمططات معل من ٔ��ل تنف�ذ إالسرتاتیجیة ا�يل املفروض ٔ�هنا �كون 

  .تدارت بطریقة �شار�یة
ٕاذن خمططات العمل لتنف�ذ إالسرتاتیجیة كذ� فشلت وت��ان ب�ٔن 

لاللتقائیة وتتف�قد لهاذ ا�يل كذ� تتف�قد  )des sous stratégies( هنا�
الرؤیة املندجمة ما بني املكو�ت لكها املتد�� يف القطاع، و�اصة ما بني 

  .القطاع بنفسو واملصاحل اخلارج�ة
ٕاذن ما اكی�ش رؤیة م�دجمة، ما اكی�ش ٕارشاك املتد�لني من القطا�ات 
احلكوم�ة، ما اكی�ش كذ� مقاربة �شار�یة حق�ق�ة مع القطاع اخلاص، 

ا تنعرفو ب�ٔن ا�لس د�ل اليس جطو، ا�لس أ��ىل �لحسا�ت واح�
وضعت أ�صبع �ىل �دد د�ل �خ�الالت ملا تعرضت �لرقابة د�ل 

)L’ONMT ( د�ل املك�ب والحظت ووضعت أ�صبع �ىل �دد د�ل
�خ�الالت، مهنا ٔ�ن حىت التقس�مي م�ال التقس�مي د�ل املناطق الس�یاح�ة 

ا�يل ت�س�هتدفها ا�لس مل خيضع لو�ئق مضبوطة و�راسة  ا�يل ترياهن �لهيا،
�دوى حصی�ة، ومن مت اكن التدبري املايل د�لو یعين التقس�مي د�ل املوارد 
املالیة ا�صصة لهاذ املناطق، كذ� مل خيضع ملؤرشات معقو�، اكن تقس�مي 

  .اعتباطي وتبعو كذ� تقس�مي مايل ارجتايل - ميكن لنا نقولو  -
ید كذ� �ىل غیاب ٕاطار م�سجم �ميكن من �ال� ٔ�ننا نوصلو وضع ال 

رسائل م�سجمة وواحضة لٔ�سواق الس�یاح�ة املس�هتدفة، مفادها ٔ�ن 
املغرب و�ة س�یاح�ة �س�تحق ٔ�ننا حتقق أ�هداف من �ح�ة الس�یاح ا�يل 

  .�اصهم جيیوا �لمغرب
غیاب مؤرشات حول أ�هداف ا�يل ت�مت حتق�قها من وراء لك س�یاسة 

واصلیة، و�لتايل ا�يل ميكن لنا نقولو ا�ٓن هاذ ا�لجنة وصلت لوا�د العدد ت
د�ل التوصیات ا�يل �اصها التفعیل، مايش حبال التوصیات ا�يل �ات يف 
ا�لس د�ل جطو، وا�يل بقت �ربا �ىل ورق، مهنا ٕا�ادة النظر يف القانون 

جلنة الیقظة املنظم، مهنا وا�د العدد د�ل ا�لجن فوسط هاذ املك�ب، 
وجلنة ال�س�یري و�دد د�ل ا�لجن، مهنا كذ� �عتناء �ملوارد ال�رشیة 

  .دا�ل ا�لس وٕارشا�هم �اصة مهنم ا�يل �یتوا�دوا كذ� يف املندوبیات
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�یدة املس�شارة احملرتمة

من بعد م�و یلیه  ،ج�عياللكمة ا�ٓن �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �
  .مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

فقط الس�یدة املس�شارة، ف� یتعلق �لفرتة الزم�یة، ٔ�نت كتعريف ب�ٔن 

عند� إال�راه د�ل اخ�تام ا�ورة، وما كناش بغینا �ش هاذ العمل هذا 
اء مع السادة یبقى ٕاىل ما بعد، والقضیة الثانیة ٔ�ننا اتفق�ا ٕاطار ندوة الرؤس

  .رؤساء الفرق ورؤساء ا�لجن �ىل هاذ التوق�ت
  .شكرا �ىل املالحظة

  .تفضل الس�ید املس�شار

  :م�ارك الصادي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
يف احلق�قة حنن �د مصدومني يف هذه الصباح�ة ٔ�نه مع اكمل أ�سف، 

ٔ�شهر، جوج د�ل جلن  6جلنة التقيص ا�يل دام ٔ�كرث من أ�شغال د�ل 
ا�يل بذلوا فهيم املس�شارات واملس�شار�ن جمهود بدين وفكري �ش  التقيص

��دو �الصات رمغ إال�راهات ا�يل اكنت عند هاذ أ�خوات وإالخوان، 
الیوم كن��اقشو ب��اتنا يف غیاب �م �لحكومة، الیوم كنطرحو السؤال ما 

هاذ جلان التقيص؟ هاد جلان التقيص ا�يل اكنت �قة عند هاذ  اجلدوى من
املؤسسة ٔ�هنا وا�د ا�ٓلیة من ا�ٓلیات د�ل الرقابة �ىل العمل احلكويم، 

ٔ�عتقد يف غیاب احلكومة يف �لسة البارح كند�رو .. الیوم یمت ا�متییع هباذ
  .التقار�ر والیوم ج�نا ند�رو املناقشة ون�ساءل عن املناقشة

م كنا كنطمحو يف مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل ٔ�نه هاذ الیو 
التقر�ر �كون ف�ه نقاش ما بني احلكومة املسؤو� �ىل التدبري د�ل 
الس�یاسات العموم�ة فهاذ القطا�ات، وما بني السادة والس�یدات 
املس�شار�ن احملرتمني وخنرجو خبالصات، هاذ اخلالصات نقميوها �شلك 

  .و �تفاق وا�ٓفاق د�ل العملجامعي وخنرج
الیوم ؤ�� عضو فهاذ ا�لجنة، ما ميكن لیا ٕاال ن�ين ؤ�شد حبرارة �ىل لك 
رفايق من رئ�س ا�لجنة و�ل أ�عضاء �ىل ا�هود ا�يل بذلو رمغ إال�راهات 
وأ�ش�یاء ا�يل ميكن �اقت العمل د�ل هاذ ا�لجنة �ش ميكن حىت اجلانب 

ه رٔ�ي، لكن مع اكمل أ�سف هاذي من احملاس�بايت ميكن نعطیو ف�
املعطیات ا�يل عند إالخوان يف ا�لجنة ؤ�نه ميل طلبنا من ا�لس املوقر مد 

  .ا�لجنة خببري حماس�بايت تفا��ٔ� ب�ٔنه ا�لس ما عندوش خ�ري حماس�بايت
�لتايل ٔ��النا �ىل ٔ�نه هاذ جلنة التقيص تتعاقد مع خ�ري حماس�بايت �ارج 

�ادي ميكن یرض �لعمل د�ل جلنة التقيص ٔ�نه رسي ا�لس، اليش ا�يل 
و�لتايل فضلنا لكجنة ٔ�نه نعمتد �ىل ذواتنا واح�ا طبعا حىت يش وا�د ف�نا 
ما خ�ري حماس�بايت و�لتايل هاذ اجلانب د�ل التدق�ق احملاس�بايت ميكن 

  .تالحظو ٔ�نه �ائب يف التقر�ر
و ٔ�نه اس�تفادة بعض كذ� من إالشارات اليت ٔ��رتنا يف هذه ا�لجنة ه

املقاوالت من عقارات ل�ش��د الف�ادق، �اصة مبدینة مرا�ش، مع اكمل 
أ�سف حىت يش ٔ��د ما الزتم ٔ�نه ینجز وا�د الهك�ارات د�ل العقارات 
دا�ل مدینة مرا�ش وا�يل اس�تافدوا مهنم �ش ید�روا ف�ادق فهاذ إالطار 
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اهبا ید�لوا ٔ�موال د�ل �شجیع الس�یا�ة، ولكن حتولو ملشاریع �ش ٔ�حص
  .طائ� يف غیاب طبعا املراق�ة د�ل احلكومة

إالسرتاتیجیة د�ل الس�یا�ة ببالد� الیوم لك م�تبع �ادي �شوف 
التدا�ل ما بني املك�ب الوطين �لس�یا�ة ووزارة الس�یا�ة، اك�ن تدا�ل 
�بري الیوم ما عرف�اش شكون ا�يل ملكف �ٕالسرتاتیجیة د�ل هاذ القطاع؟ 

تضارب وقف�ا ٔ�ح�ا� ما اجلدوى من املك�ب الوطين �لس�یا�ة؟  واك�ن
  ؤ�ح�ا� ٔ�خرى ما اجلدوى من وزارة الس�یا�ة؟

ٔ�نه تعطاتنا بعض الت�ارب يف بعض ا�ول ما اكی�ش وزارة الس�یا�ة 
  .حبال املك�ب الوطين �لس�یا�ة) agence(اكینة 

  ...هاذي بعض أ�ش�یاء وميكن �زیدو

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ى الوقت، شكرا الس�ید املس�شارا�هت 

  .اللكمة �مو�ة العمل التقديم
  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو

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

بدوري ال بد ٔ�ن ٔ�نوه ��هود الك�ري ا�ي بذ� ٔ�عضاء ا�لجنة امللكفة 
  .ٕ��داد التقر�ر وكذ� اخلالصات اليت توصلوا ٕا�هيا

  ٔ�هيا الس�یدات،
سؤالنا كربملانیني، املرشوع ٔ�ن نطر�ه ماذا مت الكشف عنه من �الل 

  التقر�ر ا�ي قدم ٕالینا؟
�لك �ساطة ال ٔ�خفي اندهايش وصدميت ملا �لیه الوضع د�ل الس�یا�ة، 
دامئا ٔ�ثري السؤال مع نفيس، ما معىن وزارة الس�یا�ة، وما معىن املك�ب 

  الوطين املغريب �لس�یا�ة؟
ري مسعت عند� مؤسسات �برية یاله ك�سمع املك�ب الوطين ما مع

  .�لكهر�ء واملاء، هذا املك�ب
  :اك�شف�ا يف حق�قة أ�مور ما یيل
  .يف مجموع اق�صاد البالد �م �دا %5هناك مورد اق�صادي �سامه ب 

  .�نیا، هذا القطاع الس�یا� ٔ�س�ند ٕاىل هذا النوع من املاكتب
معىن ٔ�ننا اح�ا الیوم يف س�نة قرن  1918 �لثا، هذا املك�ب ختلق يف

د�ل وجود هاذ املك�ب �ك�ان، هاذ املك�ب �ی�سري بوا�د الشلك غریب، 
وزارة يف مك�به يف ا�لس إالداري زائد النقا�ت ٕاىل �ٓخره، مث �  13

صالح�ات �ري واحضة، ٔ�كرث من ذ� � مضن ٔ��زته يشء ٕامسه ا�لس 
ما عرف�اش يف القانون الوضعي والهیلكة يف ال�س�یري، هاذ جملس ال�س�یري 
  .القوانني املغربیة ال جند � ماكن

مفن الطبیعي ٔ�ن �كون النتاجئ س��ة وس��ة �دا، من الطبیعي، فاملس�ٔ� 
الثالثة هو هاذ القطاع �ري �یلك ٕاىل ا�ٓن �ري �یلك متاما فارغ ف�ه الریع، 

 �د�ة ل�ست يه رؤى �اد�ة يه 2020حىت ل  2010ٔ�ن الرؤى د�ل 
  .�ر�جما وال خططا ٕاسرتاتیجیة

�امسا ٔ�ن هاذ املك�ب �لق ٔ�داة لرد أ�نظار وحلجب احلق�قة ولف�ح 
  .ا�ال مر��ا �لمضاربني والسامرسة ا���ن �ش�تغلون يف الس�یا�ة

هكذا نفهم ق� املردودیة و�دم اندماج القطاع و�دم أ�داء �لوظائف 
ا هاذ التقر�ر ٔ�ن احلكومات السابقة د�لو املنتظرة، فكذ� �یعطین

�خلصوص ل�ست لها س�یاسة معوم�ة يف جمال الس�یا�ة �ىل إالطالق، 
  .ل�ست لها س�یاسة مبفاهمي الس�یاسات العموم�ة �ىل إالطالق

فهناك ٕاذن ضیاع �لوقت �ىل املغاربة، وهناك كذ� هتك الفرص 
ومن جغراف�ته  الك�رية الضائعة، ومل �س�تطیع املغرب ٔ�ن �س�تف�د من موقعه

ومن ثقاف�ه ومن �راثه ومن م�ا�ه وحبوره ومن رما� وج�ا� ٕاىل �ٓخره، اليت 
  .يه مكو�ت الس�یا�ة

هاذ اليش ما اكی�ش يف الثقافة د�ل املك�ب الوطين �لس�یا�ة وال حىت 
  .رمبا املقميني �ىل الس�یا�ة ٔ�نه التقر�ر م�هيرضش �ىل هاذ املوضوع

الرؤى، ٔ�� قلهتا، ت��قى املس�ٔ�، ما  ف�� هناك طبعا �دم جنا�ة
العمل؟ ال بد ٔ�ن خنرج مهنا بتوج�ه نداء مس�تع�ل �لحكومة لوضع س�یاسة 

  .معوم�ة يف القطاع الس�یا� ٔ�نه هناك ضیاع مصل�ة الوطن
�نیا، �ىل الربملان ٔ�ن �كون نواة صلبة ٕالنقاذ هذا القطاع، ؤ��ذه من 

صل�ة العلیا �لوطن، و�لتايل فه�ي ید من مه ا�ٓن �س�تغلونه �شلك �ارج امل
  .مس�ٔ� هتم ا�متع وأ�مة �اكملها

  .وشكرا

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

ؤ�شكر لك السادة املس�شار�ن ا��ن تد�لوا يف م�اقشة هذا التقر�ر ا�ي 
  .بني ٔ�یدینا

 17وق�ل ٔ�ن ن��قل ٕاىل م�اقشة التقر�ر الثاين، فكام هو مضمن يف املادة 
من القانون التنظميي املتعلق بطریق �س�یري ا�ل�ان النیابیة لتقيص احلقائق، 
املادة د�لو تنص ب�ٔنه �ميكن �لم�لس یقرر ٔ�نه یت�رش هذا التقر�ر هذا � 

  .ٔ�و بعضا يف اجلریدة الرمسیة �لربملان
ؤ�نوه كذ� ٕاىل ٔ�نه سوف لن ت�رش فقط ٕاذا وافقمت �لطبع فقط 

من هاذ التد�الت، تد�الت الفرق س�تكون كذ� مع التقر�ر، وٕامنا س�یض
  .التقر�ر مضن م�شورات اجلریدة الرمسیة �لربملان

ٕاذا مل �كن عندمك ا�رتاض، فٕاننا نعترب ب�ٔن الربملان وافق �ىل �رش 
  .التقر�ر مع املدا�الت يف اجلریدة الرمسیة �لربملان، التقر�ر لكه

تقر�ر ا�لجنة يف ٔ�قرب �دد ٕاذن، هبذا نعلن ب�ٔنه وافق ا�لس �ىل �رش 
  .من هذه اجلریدة، وهبذا �كون قد ٔ�هنینا م�اقشة التقر�ر أ�ول

ون��قل ا�ٓن ٕاىل اجلزء الثاين من هذه اجللسة وا�صص ملناقشة 



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

11 

 )2018 یولیو 18( 1439 ذو القعدة 04

مضمون تقر�ر جلنة تقيص احلقائق املتعلقة برتخ�ص احلكومة �س�ترياد 
�لو�دة والتعادلیة النفا�ت، واللكمة ٔ�ول م�د�ل عن الفریق �س�تقاليل 

  .فلیتفضل

 :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب املصطفى الكرمي و�ىل 

  .�ٓ� وحصابته ٔ�مجعني
  أ�خ الرئ�س،

  أ�خوات وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني؛
التعادلیة، �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة و 

يف ٕاطار م�اقشة تقر�ر جلنة تقيص احلقائق حول �رخ�ص احلكومة �س�ترياد 
النفا�ت، ا�ي اس�متعنا مللخصه �الل �لسة ٔ�مس، ومن �الل تفحصنا 
ملضامني هذا التقر�ر، رمغ ضیق الوقت، ق�اسا ٔ�مهیة املوضوع من �ة، 

الؤ� ٔ�عضاء ا�لجنة ومن �ة �نیة ٔ�مهیة ا�هودات اليت بذلها ٕاخواننا وزم
يف موضوع � راهن��ه ؤ�مهیته، سواء يف �ارض ٔ�و مس�تق�ل البالد، ٔ�نه 
�رتبط ارتباطا جوهر� مبس�ٔ� ح�ویة يف العامل الیوم، ٔ�ال وهو احملیط الب�يئ 
ا�ي �شمل خمتلف الاكئنات احلیة والطبیعیة والهواء، وبدر�ة ٔ�ساس�یة 

سات اليت تفرزها النفا�ت، سواء احلیاة إال�سانیة وترضرها من �نعاك
اكنت صلبة ٔ�و سائ�، ؤ�یضا الرتباط املوضوع �ٔ�رضار الصحیة احملمت� �ىل 

  .الساكنة وفرشاهتا املائیة، واحلیوا�ت، وإالنتاج النبايت �شلك �ام
  الس�ید الرئ�س،

  أ�خوات وإالخوة،
یكون ٕان الرتخ�ص �س�ترياد النفا�ت مكوضوع اخ�اره جملس�نا املوقر ل 

موضو�ا لتقيص احلقائق، �اء يف ظرف�ة دق�قة �دا �ل�س�بة لبالد�، 
من �ة، وٕاصدار قوانني یتعلق " �22وب "ارتبطت مبر�� اس�تضاف�نا ل 

مبنع اس�تعامل ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة، يف مر�� ٔ��رت فهيا حشنة النفا�ت 
  .إالیطالیة حف�ظة مكو�ت ا�متع املدين والرٔ�ي العام الوطين

هذا الس�یاق املهم اس�تحضاره الیوم، یدفعنا ٕاىل ال�ساؤل رمغ قمية 
ا�هودات ا�ي بذ�هتا بالد� ف� خيص �ر�مج �مثني وتدو�ر النفا�ت، 

كام ٔ�شار ٕاىل ذ� التقر�ر، ٕاال ) RDF( �اصة ت� املعروفة �خ�صار ب
ٔ�نه مع ذ� الزالت بالد� تعاين الك�ري، والك�ري ف� خيص وسائل 
وٕاماكنیات تدبري هذا املوضوع اخلطري واخلطري �دا، وا�ي جيب احلرص 
�ىل التعامل مع ت�ٔثرياته ٔ�یضا �لرصامة الرضوریة، حامیة �لب��ة �شلك �ام، 

  .وحامیة حلیاة أ�فراد وامجلا�ات، �شلك �اص
و��، فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، ندق �قوس 

ن ما اس�متعنا ٕالیه من �الصات يف التقر�ر یطرح �المات إالنذار واخلطر �ٔ 
اس�تفهام كربى حول إالجراءات الوقائیة م�دانیا بقطع النظر �ىل الرتسانة 
القانونیة، ؤ�یضا ما جس� التقر�ر من مالحظات يف غیاب ت�س�یق حكويم 

م�اكمل خبصوص اس�ترياد بعض ٔ�نواع النفا�ت اليت حيمتل ٔ�ن �كون من 
  .ا مواد ضارة ٔ�و مشعة ٔ�و خطرية وسامةمضن مكو�هت

ؤ�یضا البد من ال�ساؤل عن الضام�ت حول ما تصدره املناطق احلرة 
املوجودة ببالد� من نفا�ت تصنف خطرية �ىل حمیط هذه املناطق و�ىل 
ساكنهتا، وملاذا مل تقم احلكومة ٕاىل الیوم �لبحث عن �ٓلیات �جعة وفعا� 

عن نوع هذه النفا�ت ال ین��ه ٕاىل خطورته يف ح�نه، ملوا�ة ا�ٓ�ر املرتتبة 
و�رجع لنبيك �ىل املايض، فهذا ال جمال � ا�ٓن، ؤ�یضا الزیوت، وما یعرف 
�زیوت الراد�تورات، واليت تن�رش كنفا�ت يف ٔ�ما�ن م�عددة من زوا� 

هل : جممتعنا، �اصة مبناطق املتالش�یات، والسؤال أ�سايس واجلوهري
  مراق�ة صارمة لهذه أ�ما�ن؟هنا� فعال 

ونتفق مع �الصات التقر�ر مج� وتفصیال يف رضورة التفكري يف �ٓلیات 
اس�تعادة هذا النوع من النفا�ت املصنفة خطرية وتصنیفها واج�ناهبا، وال 

  .نفسح ا�ال ملغربنا ٔ�ن �كون مطر�ا �املیا لنفا�ت العامل
�رتبط مبس�ٔ�  -كام ٔ�سلف�ا  -نه ٕاننا الیوم ٔ�مام تقر�ر � ٔ�مهیته القصوى، �ٔ 

جوهریة يف ح�اتنا ا�متعیة، ونؤمن ٔ�ن حشنة النفا�ت إالیطالیة، اليت الزال 
مصريها جمهوال، حسب مضمون التقر�ر ٕاىل الیوم، واليت الزالت بالد�، يف 
غیاب ٔ�ي قرار حكويم واحض، ويف غیاب جواب مق�ع وواحض ٔ�یضا عن 

بت�دید  2.14.505يف غیاب �رش املرسوم  الك�ف�ة اليت مت اس�تريادها
  .�یف�ات ورشوط اس�ترياد وتصد�ر وعبور النفا�ت �جلریدة الرمسیة

هذا املرشوع هو مربط الفرس، ٕاذ �یف یعقل اع�د جمرد مرشوع يف 
الرتخ�ص لشحنة ٔ��رت �دال �بري، ؤ��رت ت�ٔ�را �بريا �لساكنة واحملیط، 

كام یقال، ولعل قراءة م��ٔنیة " بعريالقشة اليت قصمت ظهر ال "واكنت يه 
لثنا� التقر�ر، ومحوالته �ري املعلنة، س�تكشف لنا عن معطیات كثرية 
صادمة، سواء تعلق أ�مر بدفن النفا�ت �ىل مس�توى الرتاب الوطين، ٔ�و 
�ىل مس�توى ما یعرف بتدبري و�مثني النفا�ت، سواء ت� املصنفة يف �انة 

  .املس�توردة مبختلف ٔ�نواعها ؤ�صنافهاالنفا�ت املزنلیة، ٔ�و ت� 
و�ي الیوم سؤال �س�یط وسهل وال حيتاج ا�اكء الس�ت��اط معانیه 

  :وخمار�ه
ملاذا ٔ�وقفت احلكومة اس�ترياد النفا�ت إالیطالیة مبجرد ٔ�ن ٔ�ثري هذا 

  املوضوع؟
ملاذا مت ٕایقاف هذا �س�ترياد؟ معناه ٔ�نه اكنت هناك نیة �ري سلمية، 

كام  -ا، كفى، كفى اس�هتتارا هبذا الوطن، كفى ٔ�ن جنع� ٕاذن �ركة �لین
مطر�ا لنفا�ت العامل، كام یقول هللا س�ب�انه وتعاىل �ىل  –رددت سالفا 

وأ�مان هنا ال داعي �لتوسع يف ) رب اجعل هذا الب� �ٓم�ا(لسان ٕا�راهمي، 
 هللا هيدي خوتنا املسؤولني �ىل: مفهوم أ�مان و�طمئنان، بقدر ما ٔ�قول

هذا ا�ال �ش ین�هبوا ٔ�ن يف اس�ترياد هذه النفا�ت رضر �بري �لساكنة 
  .و�لبالد بصفة �امة

ٕاذا قلنا الساكنة راه من النبا�ت، من احلیوا�ت، من الهواء، راه ما 
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اعطینا�ومش �سريوا املرافق احلكوم�ة إالداریة �ش تعبثوا فهيا، راه اح�ا ما 
  .تعبثوا مبصل�ة الوطن وساكنة الوطنوقعناش معمك ش�یك �ىل بیاض ٔ��مك 

و�� فٕان الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، ٕاذ �س�ل هذه 
اخلالصات أ�ولیة لتقر�ر یفرتض ٔ�ن ی�ٔ�ذ الفریق كغريه من الفرق الفرتة 
الزم�یة الالزمة لتحضري وقراءة مضام�نه سطرا �سطر، ولكمة �لكمة، ٔ�ن 

ق ف� خيص املك�ب الوطين املغريب س�بق ٔ�ن �قش�نا جلنة تقيص احلقائ
�لس�یا�ة، واكنت جمرد ٕاشارة لبايق املؤسسات العموم�ة لتق�دي مبا ٔ��رته 

  .ا�لجنة املوقرة من �س�ب ومد الید �ىل املال العام
ٕان اس�ترياد النفا�ت نعتربها يف الفریق �س�تقاليل جرمية ال تغتفر ٕان 

ریق �س�تقاليل حریصني مل �راقب جبدیة ومبسؤولیة، وس��قى يف الف
م�تهبني یقظني محلایة هذا الوطن وساكنته، متاش�یا مع النداءات املتكررة 

  .جلال� امل� محمد السادس نرصه هللا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .اللكمة لفریق أ�صا� واملعارصة

  :زاملس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزو
  .والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني ،�سم هللا الرمحن الرحمي

  .زم�اليت، زماليئ أ�عزاء
  .صباح النور

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق الصا� واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة 
تقر�ر جلنة تقيص احلقائق حول �رخ�ص احلكومة �س�ترياد النفا�ت، بناء 

  .الض�ة اليت ٔ��رهتا معلیة اس�ترياد حشنات النفا�ت من اخلارج�ىل 
وامسحوا يل بدایة ٔ�ن ٔ�نوه �مس فریق أ�صا� واملعارصة �لعمل املمثر 
وا�هود اجلبار ا�يل قامت به ا�لجنة �اكفة ٔ�عضاهئا، وكذ� ٔ�نوه �خلالصات 
والتوصیات والتحق�ق ا�ق�ق، حسب ما مسح لها من ظروف، معلت 

مل الروح واملسؤولیة الوطنیة، وكذ� �حلرص �ىل اس�تحضار حصة �اك
وسالمة املواطن املغريب، حبمك ارتباط الص�ة والسالمة د�ل املواطنني 

  .هباذ املوضوع
  :د�ل املالحظات 3فعندي بعض املالحظات، البد نديل هبا، 

دين البد من ٔ�ن ننوه كذ� ��ور الك�ري �لمجمتع امل: املالحظة أ�وىل
وش�باكت التواصل �ج�عي وانتفاض الرٔ�ي العام الوطين ٕال�رة فضی�ة 

لضمري احلي �لمواطن �النفا�ت املس�توردة من ٕایطالیا، فلوال ت� الض�ة 
  .املغريب ملا ٔ�ثري املوضوع ٔ�صال من طرف ا�وا�ر املسؤو�

الربملان كذ� البد ٔ�ن ٔ�نوه �لتفا�ل املبارش والرسیع والتلقايئ ملؤسسة 
�لس�نا املوقر، جملس املس�شار�ن، التفا�ل إالجيايب والرسیع مع انتفاض 

الرٔ�ي العام الوطين عن طریق التواصل �ج�عي وخمتلف التعبريات 
  .ا�متعیة
البد من ال�ت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن ا�لجوء د�ل الربملان ٕاىل �ٓلیة التقيص مضن : �نیا

كويم واملؤسسات العموم�ة، فه�ي يشء ا�ٓلیات د�ل الرقابة �ىل العمل احل
محمود، ٔ�مر محمود، ولكن ليك یبلغ م�هتاه ومقاصده البد من تفعیل 
التوصیات، حىت ال یصبح هذا العمل جمرد وا�د النوع د�ل ام�صاص، 
نلعبو ا�ور د�ل ام�صاص غضب الناس، اك�ن غضب حول قضیة معینة 

�رو جمهود �لنیة قد ٔ�قول د�ل الرٔ�ي العام، ن�ٔيت �شلك جلنة تقيص، كند
وتنخرجو بتوصیات �ىل نی��ا، �س�اب لنا راه ذیك " السذا�ة"ب

التوصیات �ادي تلقى املسار ٕاىل التنف�ذ، وٕاذا به ما كتدار حىت �ا�ة ٔ�نه 
هاذ الشئ س�بق مع الصندوق املغريب �لتقا�د و�ىل جلان تقيص ٔ�خرى 

  .بق�ت التوصیات �رب �ىل ورق
ٕاذا بقى هاذ اليش ما مز��ش ��ميقراطیة يف إالخوان وأ�خوات، 

بالد�، ما مز��ش �لربملان، ٔ�نه ما �ا یويل یثق ف�نا ا�د، غیقولوا ها هام 
�او�ين داروا جلنة �ش ميتصوا الغضب د�لنا �ش یتفالوا �لینا، فٕاذا ما 
اك�ش �ادي تنفذ التوصیات د�ل جلان تقيص احلقائق ٔ�عتقد �ىل ٔ�نه ال 

  .فعیل هذه ا�ٓلیة الرقابیة ا�س�توریة الهامة �دامعىن لت 
  الس�ید الرئ�س،

حنن يف فریق أ�صا� واملعارصة �س�ل يف البدایة ٔ�ن ا�لجنة توفقت يف 
املهنجیة د�لها، د�ل العمل، ومعلت �لك �دیة ومسؤولیة، ولكن �س�ل 

 د�ل أ�مور 2ما �اء يف التقر�ر من �دم التعاون د�ل احلكومة، واك�ن 
هامة �دا تبني اس�تخفاف مرة ٔ�خرى د�ل احلكومة �لعمل الرقايب د�ل 
الربملان، أ�مر ا�يل ك�س�توجب التن��ه د�ل احلكومة �لمرة امللیون �ىل ٔ�ن 

  . �اصها حترتم مؤسسة الربملان وأ�دوار ا�س�توریة املنوطة �لربملان
�يل مك�وبة أ�مر أ�ول ما بغا�ش ترتمج الو�ئق املتعلقة �ملوضوع ا

�ٕالجنلزيیة و�ٕالیطالیة، اح�ا ما عند�ش ٕاماكنیة هنا يف الربملان، �ش زعام 
  .ٕاذا بغاوا یتعاونوا ولكن، عندمه ذاك اليش ساهل هام

وأ�مر الثاين التقر�ر د�ل جلنة ا�ا�لیة ا�يل �لكفت به وزارة ا�ا�لیة 
، هذا ٔ�مر حول نفس املوضوع ما �سلمش، طلبته ا�لجنة وما�سلمش لها

  :حيمتل و�ني
احلكومة �ادیة يف �ح�قار د�ل مؤسسة  - كام قلت  -أ�ول هو ٔ�ن 

�دم التعاون مع املؤسسة  - �ش ما نقولش اح�قار  - الربملان و�دم التعاون 
  .ال�رشیعیة �ش تقوم ��ور د�لها

يف " ٕان"أ�مر الثاين ٔ�و الو�ه الثاين هو ٔ�نه قد �كون هناك ش�� من 
  .لتقر�ر، ا�يل رمبا احلكومة بغات �سرت �لیه، وهذا ٔ�فظع ؤ�خطرذ� ا

ٕاذن ف�س�ل �ىل ٔ�نه إالخوة وأ�خوات املمثلني د�لنا يف جلنة تقيص 
احلقائق د�ل لك الفرق وا�مو�ات قاموا بعمل مسؤول، ج�د، ج�ار، 

  .ولكن احلكومة مرة ٔ�خرى ما تعاو��ش مع ا�لجنة
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  الس�ید الرئ�س،
ر ا�لجنة وانطالقا من مضامني الترصحيات والشهادات، اس��ادا لتقر�
العش�یة،  7بعدا �ملناس�بة التقر�ر توزع �لینا البار�ة مع .. بناء �ىل التقر�ر

و�اصنا نو�دو هاذ الرٔ�ي د�لنا لكنا اح�ا �ش نقراوه مع العارشة صبا�ا 
ٔ�نه الیوم، هاذ الزمحة د�ل الوقت رمبا اكن رضوري �اصنا ندوزو التقر�ر، 

املدة القانونیة والقانون التنظميي ٕاخل، ٔ��ید ٔ�نه ما غنمتك�وش يف هاذ املدة 
الق�اس�یة، هاذ الزمن الق�ايس ٔ�ننا حنیطو جبمیع القضا� املرتبطة �ملوضوع، 
ت��حملو املسؤولیة جام�ة يف هذا أ�مر، ولكن يف م�اس�بة ٔ�خرى �اصنا 

فهيا الربملان، القضا� ا�يل نتفاداو أ�مر ونعطیو املواضیع ا�يل ت��قىص 
ت��قىص فهيا الربملان غنعطیو لها ما �كفي من الزمن، ما �كفي من الوقت، 
ٔ�وال تن��نو �ىل أ�مهیة واجلدیة، أ�مهیة د�ل ا�ٓلیة ا�س�توریة واجلدیة 
�ش ت��عاملو مع م�ل هذه القضا�، ؤ��ید ٔ�نه فهاذ املدة الق�اس�یة من 

��قص ٕاطالقا من ٔ�مهیة املوضوع واجلدیة د�لنا يف البار�ة ٕاىل الیوم، ال ی 
  . التعامل معه

انطالقا من مضامني الترصحيات  -كام قلت  - فاس��ادا لتقر�ر ا�لجنة 
والشهادات اليت اس�متعت ٕا�هيا ا�لجنة، یبدو ٔ�ن احلكومة املغربیة ال تتعامل 
 �حلزم املطلوب يف اس�تق�ال هذه النفا�ت، غهنرض د� يف املوضوع،

املوضوع د�ل النفا�ت، ؤ�هنا ال �س�تحرض ا�اطر اليت �س�هبا العدید من 
  .النفا�ت املس�توردة

ويف اعتقاد� ٔ�ن ما ٔ��ر جضة حول حشنة النفا�ت إالیطالیة ل�س فقط 
اح�ل اح�واهئا �ىل مواد من ش�ٔهنا ٔ�ن �شلك خطرا �ىل حصة املواطنني 

تق�ل أ�ج�ال القادمة، بل كذ� و�ىل السالمة البی��ة �لبالد وهتدید مس� 
�یف�ة �ساهل احلكومة املغربیة ٔ�و �یف �ساهلت احلكومة املغربیة يف 
اس�تق�ال هذه النفا�ت، يف الوقت اليت تل��ٔ ف�ه ا�ول اليت حترتم نفسها، 
واحلكومات یعين اليت حترتم مواطنهيا، وهتمت بص�ة مواطنهيا ٕاىل تصد�رها 

س�تريادها، �اصة اخلطرية مهنا، لكوهنا تؤ�ر ٕاىل �ارج �دودها ول�س ٕاىل ا
  .سلبا �ىل الب��ة ؤ�ن معاجلهتا تتطلب �لكفة مالیة �برية

من النقط البالغة اخلطورة اليت اس�توقف�نا يف هاذ التقر�ر هو ما �اء يف 
، �ون املغرب بدٔ� يف اس�ترياد الع�الت املطاطیة املقطعة م�ذ 22الصف�ة 

�طاقة بدی� انطلق ) RDF(نفا�ت  ، يف �ني ٔ�ن اس�ترياد2003س�نة 
یؤطر هذه العملیة،  -هنا اخلطورة  - ، رمغ غیاب نص تنظميي2012س�نة 

یعين العشوائیة والفوىض يف هذا ا�ال، هذا ما �اء �ىل لسان ٔ��د 
املس�متع ٕا�هيم، وا�ي عززه بوثیقة، وهذه يف نظر� فضی�ة �برية، فعال 

نص تنظميي، معناه الفوىض العارمة،  فضی�ة ٔ�نه یمت اس�ترياد نفا�ت بدون
بل ٔ�نه مايش �ري فضی�ة وصايف قد وهنا احلكومة تتحمل مسؤولیة �برية، 

  .�رىق أ�مر ٕاىل جرمية
بطبیعة احلال، هاذ اليش �یتطلب احملاس�بة من طرف الربملان، مايش 
فقط لهاذ القطاع املعين هباذ اليش، ولكن احلكومة اكم�، وحىت وٕاىل مش��ا 

يف التحق�ق واك�ن هاذ الفوىض العارمة يف اس�ترياد النفا�ت غنلقاو  بعید
ٔ�مور ا�يل قد ترض �لب� ومبس�تق�ل الب� وبص�ة وسالمة املواطنني، 

  .و�لتايل أ�مر ا�ي یتطلب مساء� ج�ائیة، ول�س فقط رقابة �رملانیة
ملیون طن من النفا�ت  �6اء ٔ�یضا يف نفس الصف�ة ٔ�ن املغرب ی��ج 

ٔ�لف طن  340 -ان�هبوا معا� مز�ن  -ٔ�لف طن  340صلبة س�نو�، مهنا ال 
ٔ�� بعدا فاش شفت هاذ الرمق ق�طت �ىل رايس، . من النفا�ت اخلطرية

الهول د�ل هاذ املصیبة، ٔ�� ما كن�ش �ارف هاذ اليش حىت قریت التقر�ر، 
ق�ل ما كن�ش �ارف، ولكن اخلطري يف أ�مر حىت وا�د ما �ارف فني 

تطمر هاذ اليش وفني �یتدفن وفني �یتالح، واش �یتعاجل وال ما �ی 
�یتعاجلش، واش حقا حىت اح�ا كنصدروه ليش بالد؟ ال هاذي بغیت �ري 

  .، اح�ا ك�س�توردو وما نصدروش..ند�ر شویة د�ل
نقطة ٔ�خرى �ري مفهومة بتا�، تتعلق �رفض احلكومة ا�لجوء ٕاىل 

اح�ا عند� وا�د ا�ترب معروف ٔ�� ا�تربات املعمتدة من ٔ��ل الت�ٔكد، 
فاملناس�بة د�ل الزلزال ا�يل ) LPEE(وك�سمع بیه �زاف،  2004عرف�و يف 

احلدث املؤمل ا�يل اكن، هاذ ا�ترب ما كتو�ش لیه احلكومة  2004اكن يف 
�ش یعاجل ویتحقق من املواد ا�يل اكینة يف هاذ النفا�ت، وهاذ اليش �یقولو 

�اتو ا�لجنة املوقرة د�لنا، ٔ�كده بعض مسؤويل ا�ترب مسؤول ا�يل اس�تد
العمويم ��راسات وأ�حباث، فاحلكومة ال تلزتم بذ�، یعين ما 
كتعطهيومش ما كتعرضش �لهيم النفا�ت �لتجربة وا�راسة، وهذا ما 

من التقر�ر، ٕاذ نفى بعض املسؤولني املس�متع ٕا�هيم تلقي  24تضمنته الصف�ة 
  .ٕاجراء حبث من الوزارة الوصیةاملركز ٔ�ي طلب 

ويف موضوع �ٓخر ويف نفس إالطار بطبیعة احلال، معامل إالمسنت يه 
ا�يل اكنت طلبت ذیك النفا�ت �ش جتي من ٕایطالیا، يه ا�يل �ن 
فالتقر�ر ٔ�� غنقولو راه ضابطو و�ا، ا�يل �ن هو ٔ�ن هاذ املعمل ا�يل �اب 

��ك�ة �ش یعاجلها وال �ش حىت هاذ النفا�ت ما عندوش الوسائل ا�لو��س 
فقط عندو �ش یتحقق من . یتحقق ش�نو يه املواد ا�يل ف�ه، ما عندوش

 Monoxyde de(وجود مادتني فقط، هو وا�د ٔ�و�س�ید الكربون 
carbone ( و�از املیثان، ٔ�ما �يق املواد السمة وامللوثة اخلطرية هاذ املعمل

 ما اكیناش، واعطت لو ما عندوش ٕاماكنیة �ش یعرف واش اكینة وال
احلق احلكومة �ش �س�تورد هاذ السم �لبالد ومرخص لیه و�دام هاذ 

  .املعمل ومازال �دام الیوم
التحرك الرسیع من طرف احلكومة،  ففضاحئ من هذا احلجم �س�توجب

  .ٔ�نه هاذ اليش �شلك خطرا، قریب �سايل

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .الس�ید الرئ�س ،�نیة 20بق�ت � 

  :عبد العز�ز بنعزوز الس�ید �شاراملس 
دقائق  2دق�قة ا�يل ما هرض�ش فهيا ما تعطین�ش فهيا وا�د  16ذاك 



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

14 

 )2018 یولیو 18( 1439 ذو القعدة 04

  .الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ت هاذیكامش ،ال ،ال

  : عبد العز�ز بنعزوز الس�یداملس�شار 
  .صايف مشات، و�ا

  وال �سكت صايف؟.. النفا�ت اكنت
اليش مك�وب ٔ�نه غیت�رش  غنعطیك هاد. شكرا �ىل حسن إالصغاء

  .يف التقر�ر وغیطلع �لیه الرٔ�ي العام ٕان شاء هللا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا � كذ� وشكرا اللزتامك �لوقت

  .اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة

  :م�ارك مجیيل الس�یداملس�شار 
 .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل املبعوث رمحة �لعاملني

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن 
يف اجللسة ا�صصة ملناقشة تقر�ر ا�لجنة النیابیة لتقيص احلقائق حول 

  .�رخ�ص احلكومة �س�ترياد النفا�ت
املاكنة اليت  فهيا من �دید �ىلنقف ويه م�اس�بة دس�توریة ال بد ٔ�ن 

، �عتباره مؤسسة متارس الرقابة �ىل اجلهاز التنف�ذي 2011ٔ�والها دس�تور 
  .�رب �ٓلیات م�عددة وضع �ىل رٔ�سها جلان تقيص احلقائق

ولهذا ی��غي دامئا ٕایالء هذه ا�ل�ان ما �س�تحقه من ٔ�مهیة حىت ال حتید 
ید �ىل ٔ�ن بالد� اخنرطت يف وال بد يف البدایة من الت�ٔ� عن ٔ�دوارها، 

العقد�ن أ��ري�ن �شلك ح�وي يف ا�هودات واملساعي الهادفة ٕاىل حامیة 
الب��ة، ومن جتلیات ذ� املصادقة �ىل �دد من االتفاق�ات ا�ولیة ذات 
الص�، واليت اكن �ٓخرها تعدیل �روتو�ول مونرت�ل �ش�ٔن املواد املس��فدة 

ا�ي  2016ٔ�كتو�ر  15يف  -رواندا  -ايل لطبقة أ�وزون، املعمتد �ك�غ
صادق �لیه جملس املس�شار�ن یوم ٔ�مس الثال�ء ق�یل تالوة تقر�ر جلنة 
تقيص احلقائق اليت حنن بصددها، وهو ما یعكس حرص املغرب �ىل تعز�ز 

  .املنظومة القانونیة املؤطرة محلایة الب��ة
هذا ا�ال ويف �ري ٔ�ن إالشاكل احلق�قي ا�ي تعاين م�ه بالد� يف 

  .جماالت ٔ�خرى هو مدى التق�د �ملق�ضیات القانونیة وتزنیلها �شلك سلمي
  ،�سالس�ید الرئ 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
يف خضم �خنراط امحلايس وال�ش�یط لبالد� يف �دد من املنظامت 

عام الوطين الب��ة، صدم الرٔ�ي الامیة ا�ولیة والتظاهرات العاملیة املعنیة حب

وا�ويل، بفضی�ة اس�ترياد حشنة من النفا�ت من ٕایطالیا تقدر حبوايل 
 22طن، �زام�ا مع بدء �س�تعدادات الح�ضان املغرب ال�س�ة  2500

من مؤمتـر أ�طـراف فـي اتفاق��ة أ�م�م املتح�دة حــول التغ�ــرات املناخ��ة 
 77.15ة �ىل القانون رمق ، وبعد املصادق"22كــوب "املعروفة اخ�صارا بـ 

القايض مبنع صنع ا�ٔ�یاس من مادة البالس��ك واس�تريادها وتصد�رها 
  .و�سویقها واس�تعاملها

ٕان الرتخ�ص �س�ترياد النفا�ت الس�تعاملها يف القطاع الصناعي �بدیل 
طايق من إالجراءات احلساسة اليت تق�يض اختاذ ٔ��ىل در�ات احلیطة 

ٔ�ن ت�س�ب ف�ه من ٔ�رضار بی��ة مزم�ة، تنعكس واحلذر، �لنظر ملا ميكن 
  .ٔ��رها �ىل حصة املواطنني

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذا النوع من البدائل الطاق�ة یل��ٔ ٕالیه يف 
  : ظروف اس�ت��ائیة

عندما �كون مصادر الطاقة �عتیادیة ملكفة ٔ�و ملا توفره هذه : ٔ�وال
 .�لكفة إالنتاج البدائل من طاقة حراریة �مة �سامه يف اخلفض من

و�لعودة ٕاىل الفرتة اليت متت �اللها معلیة �س�ترياد، جند ٔ�ن سعر 
اكن يف ٔ�دىن مس�تو�ته، ) البرتول والغاز الطبیعي(املصادر الطاق�ة التقلیدیة 

دوالر �لربم�ل يف السوق ا�ولیة، وهو  60ح�ث مل یت�اوز سعر البرتول 
 وٕان اكنت ٔ�قل �لكفة، ٕاال ٔ�ن ما یغين عن ا�لجوء ٕاىل بدائل ٔ�خرى، واليت

  .لها ٔ��ر مدمرة �ىل الب��ة
ؤ�مام هذه الواقعة تو�ت �ى الرٔ�ي العام الوطين مجمو�ة من أ�س�ئ� 

  :اجلوهریة من ق�یل

ما ا�واعي ٕاىل الرتخ�ص �س�ترياد النفا�ت يف الوقت ا�ي ت��ج ف�ه  -
 بالد� مكیات هائ�؟

نفا�ت املس�توردة وما اخلطورة ما مدى قدرة احلكومة �ىل مراق�ة ال  -
 اليت �شلكها هذه املواد �ىل حصة املواطنات واملواطنني؟

هل ختضع معلیة �س�ترياد ملعایري دولیة حممكة ٔ�م ختضع لتحمك  -
 ا�لوبیات املش�تغ� يف ا�ال؟

ما مدى توفر بالد� �ىل ب��ات حتتیة قادرة �ىل �مثني النفا�ت  -
 احمللیة؟

 �ت املس�توردة من ٕایطالیا؟ما مصري حشنة النفا -
لك هذه أ�س�ئ� و�ريها تفا�ل معها جملس املس�شار�ن ب�شك�ل جلنة 

من ا�س�تور، لیبقى السؤال  67لتقيص احلقائق طبقا ملق�ضیات الفصل 
املركزي الیوم هو مدى ٕا�ابة التقر�ر ا�ي بني ٔ�یدینا عن ت� أ�س�ئ� 

  .املطرو�ة
  ،�سالس�ید الرئ 
  ملس�شارون احملرتمون،والسادة ا الس�یدات

لقد وقف هذا التقر�ر �ىل �دد من �خ�الالت اليت تعرتي معلیة 



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

15 

 )2018 یولیو 18( 1439 ذو القعدة 04

  :تدبري النفا�ت ببالد�، �متثل �ٔ�ساس يف

مالیني طن من  6ضعف �مثني النفا�ت ببالد�، ح�ث ی��ج املغرب  -
 النفا�ت، مما یدعو ٕاىل ال�ساؤل حول �دوى اس�ترياد النفا�ت من اخلارج؛

��ات والتجهزيات أ�ساس�یة املتخصصة يف معاجلة النفا�ت ضعف الب  -
ٔ�لف طن  17ٔ�لف طن، یصدر مهنا  340اخلطرية، ح�ث ی��ج املغرب 

 فقط، مما یدعو ٕاىل ال�ساؤل حول م�ٓل النفا�ت املتبق�ة؛

تعدد اجلهات احلكوم�ة املاحنة �لرتاخ�ص، وهو ما یطرح �دة ٔ�س�ئ�  -
 معایري املراق�ة؛ حول مدى الت�س�یق ب�هنا ومدى توح�د

��راسات ورصد  یلعبه ا�ترب الوطينتغی�ب ا�ور احملوري ا�ي  -
التلوث يف مراق�ة مدى ا�رتام الشحنات املس�توردة �لرشوط املتعارف 

�ىل املؤهالت التق�یة وال�رشیة �هیك عن �دم توفر هذا ا�ترب �لهيا دولیا، 
دعت ا�لجنة يف هذا و . الكف�� لالضطالع مبهامه �ىل الو�ه املطلوب

اخلصوص ٕاىل دمع هذا ا�ترب، مبوارد �رشیة كف�ٔة وذات �خ�صاص يف 
 ا�ال الب�يئ، ومده ٕ�ماكنیات لو��س��ك�ة �لق�ام مبهامه؛

اق�صار احلكومة �ىل توق�ع اتفاق�ات الس�ترياد وتدبري النفا�ت مع  -
 رشاكت إالمسنت دون �ريها من املس�تورد�ن ا�ٓخر�ن؛

ظميي یؤطر معلیة اس�ترياد النفا�ت واع�د احلكومة غیاب نص تن  -

یتعلق مبنح رخص اس�ترياد ٔ�و تصد�ر  �2.14.505ىل مرشوع املرسوم رمق 
ٔ�و عبور النفا�ت من طرف السلطة احلكوم�ة امللكفة �لب��ة دون �رشه يف 
اجلریدة الرمسیة، ويف ذ� خمالفة رصحية ملق�ىض دس�توري یعترب �رش 

 یة م�دٔ� ملزما، مما یطرح ٔ�كرث من �المة اس�تفهام؛النصوص القانون 

ضعف الب��ات التحتیة الرضوریة لتخز�ن وٕاحراق هذه النفا�ت  -
)RDF( و�ريها من النفا�ت. 

لك هذه �خ�الالت تدفع ٕاىل �ق�ناع �كون الرتخ�ص �س�ترياد 
النفا�ت �ري حماط �لضام�ت الالزمة �ىل الب��ة، يف تناقض صارخ مع 

ٕادماج البعد الب�يئ يف ا�ططات  اب الرمسي ا�ي یؤكد �ىل رضورةاخلط
  .التمنویة املس�تدامة

  ،�سالس�ید الرئ 
  والسادة املس�شارون احملرتمون؛ الس�یدات

يف املقابل، وبعیدا عن لك تب��س ٔ�و تقلیل من قمية معل ا�لجنة، مل 
، �كن هذا التقر�ر يف جحم تطلعات وانتظارات املواطنات واملواطنني

خصوصا ؤ�ن الرٔ�ي العام تلقى �جيابیة �برية �شك�ل هذه ا�لجنة، مما س�یفقد 
م�ل هذه املبادرات قميهتا يف املس�تق�ل ویضعف من صورة املؤسسة 

  :ال�رشیعیة، و�� �س�ل ب�ٔسف شدید

�دم �رت�ب املسؤلیات خبصوص الرتخ�ص �س�ترياد حشنة النفا�ت  -
 إالیطالیة؛

ء يف ا�ال مبا اكن س�ميكن من اس��عاب �دم اس�تعانة ا�لجنة خبربا -
ٔ�مشل ؤ�معق لهذا املوضوع وإال�اطة به من خمتلف جوانبه البی��ة 
و�ق�صادیة، وكذا التحقق اجلازم من �ون حشنة النفا�ت إالیطالیة ال 
�شلك ٔ�ي خطر، �لام ٔ�هنا مل �س�تغل ٕاىل یوم�ا هذا، مما یغذي الشكوك 

 والتخوفات املثارة حول خطورهتا؛
�دم اس�تجواب مسؤويل وزارة الت�ارة والصنا�ة و�ق�صاد الرمقي، -

 �لام ب�ٔن هذا القطاع �رخص الس�ترياد �دة ٔ�نواع من النفا�ت؛
�دم اس�تد�اء مسؤويل ٕادارة امجلارك لالس��ع ٕاىل ٕافاداهتم الاكم�  -

حول تد�لها يف معلیة �س�ترياد و�ق�صار �ىل مراس� كتابیة يف 
  .املوضوع
ا ف� خيص تعاطي احلكومة مع جلنة تقيص احلقائق، ف�لق�نا �س�تغراب ٔ�م

�بري �دم جتاوب بعض ٔ�عضاهئا �جلدیة الالزمة مع ا�لجنة، ح�ث رفضت 
وزارة ا�ا�لیة مدها �لتقر�ر ا�ي ٔ�جنزته حول املوضوع، مما یو� ٕاىل ٔ�ن 

�ٓلیات هذا القطاع ال یقدر قمية ؤ�مهیة جلان تقيص احلقائق �ٓلیة من ا
  .الرقابیة اليت خيولها دس�تور اململكة

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

وبغض النظر عن  -ٔ�ما ف� خيص التوصیات املمتخضة عن معل ا�لجنة 
فٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة مب�لس  - النقاش حول مدى قانون�هتا 

العام الوطين، ح�ث املس�شار�ن نعتربها ال �رىق ٕاىل انتظارات الرٔ�ي 
�اءت يف معو�ا بصیغ فضفاضة یغلب �لهيا طابع العموم�ة، ؤ�هنا صادرة 

  . عن هیئة اس�شاریة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ا�هت�ى الوقت الس�ید املس�شار، شكرا لمك

  :املس�شار الس�ید م�ارك مجیيل
  .س�مندمك ببق�ة التقر�ر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  ،الس�ید الرئ�س

  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك مب�لس�نا املوقر يف ٕاطار 
م�اقشة، تقر�ر ا�لجنة النیابیة لتقيص احلقائق حول �رخ�ص احلكومة 

ق تعز�ز �ٓلیات العمل �س�ترياد النفا�ت، هذا التقر�ر ا�ي یندرج يف س�یا
املؤسسايت ا�ميقراطي من �الل جعل جلنة تقيص احلقائق ٔ�داة لرقابة 
احلكومة وبدایة لتفعیل �ٓلیات املراق�ة الربملانیة، وربط املسؤولیة �حملاس�بة، 
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  .طبقا ٔ�حاكم ا�س�تور
  الس�ید الرئ�س،
  ،السادة الوزراء

ٔ�نه حسب دراسات  ارتباطا مبوضوع هذه ا�لجنة املوقرة، نود ٔ�ن �س�ل
ملیار طن من النفا�ت املزنلیة  4م�ظمة الص�ة العاملیة، ی��ج العامل حوايل 

  .والصناعیة ٕاضافة ٕاىل ما ت���ه بعض الب�ان من النفا�ت اخلطرة
مالیني طن من النفا�ت  7و�ىل الصعید الوطين فٕان املغرب ی��ج 

مس�توى ا�منو  س�نو� وهو معدل یت�اوز %3ووثرية ازد�دها یصل ٕاىل 
�ق�صادي �ملغرب، كام ٔ�ن مكیة النفا�ت الصناعیة املنت�ة تصل ٕاىل 

  .ٔ�لف طن من النفا�ت اخلطرة 256ٔ�لف مهنا  600ملیون و
وقد اخنرط املغرب م�كرا يف مفهوم حقوق ومسؤولیات ا�ول يف جمال 

واليت شلكت انطالقة اللزتام ٔ��اليق حيث  1992الب��ة �الل مقة س�نة 
  .كومة �ىل ت�ين املبادئ العامة وأ�ساس�یة �لتمنیة املس�تدامةاحل

وطبقا �لمبدٔ� الثاين من ٕا�الن ریو ا�ي یدعو ا�ول ٕاىل سن �رشیعات 
فعا� �ش�ٔن الب��ة، قام املغرب بتعز�ز ٕاطاره ال�رشیعي يف جمال الب��ة والتمنیة 

وانني بی��ة املس�تدامة وذ� من �الل التوق�ع �ىل اتفاق�ات دولیة وٕاصدار ق
  .�لوفاء �لزتاماته

ؤ�مام دعوة ٕایقاف حركة النفا�ت بني ا�ول النام�ة وا�ول ٔ�قل تصنیعا 
 28واليت صادق �لهيا املغرب يف  1989مارس  22مت اع�د اتفاق�ة �زل يف 

  :واليت هتدف ٕاىل 1995دج�رب س�نة 

 احلد من حتراكت النفا�ت اخلطرة بني ا�ول؛ 

 اخلطرة بني الب�ان املتقدمة والب�ان أ�قل منوا؛ م�ع نقل النفا�ت 

 معاجلة حركة النفا�ت املشعة؛ 

 تقلیل مكیة ومسیة النفا�ت املتو�ة؛ 

 ضامن إالدارة السلمية بی��ا قدر إالماكن؛ 

  مسا�دة الب�ان أ�قل منوا يف إالدارة السلمية بی��ا �لنفا�ت اخلطرية
 .والنفا�ت أ�خرى اليت تو�ها

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

ٕان النفا�ت �شلك بدیل طايق سواء �ىل مس�توى املطارح العموم�ة 
املراق�ة واليت �رشف �لهيا امجلا�ات الرتابیة من �الل معلیة طمر النفا�ت 
املزنلیة واليت ٕ�ماكهنا ٔ�ن تعطي �از املیثان یمت اس�تغال� مكورد طايق، كام 

جعالت مطاطیة، بالس��ك، "عامل النفا�ت ميكن ملعامل �مسنت اس�ت
  .�طاقة بدی� عن الوقود �حفوري" ثوب، ورق، خشب

فٕان  2016وحسب تقار�ر الرابطة أ�وربیة لٕالمسنت الصادر يف مایو 
طاقة النفا�ت ٔ�صبحت واسعة �ن�شار يف دول �حتاد أ�وريب 

نا�ات وخصوصا �ىل مس�توى صنا�ة �مسنت واليت تعد من ٔ�كرث الص 

  .اس�هتالاك �لطاقة
و�ل�د من انبعا�ت ثنايئ ٔ��س�ید الاكربون اليت تعد املس�ب الرئ�يس 
لظاهرة التغريات املناخ�ة، بدٔ� التفكري يف بدائل الوقود أ�حفوري يف مصانع 

حرق النفا�ت وخصوصا مهنا الع�الت : �مسنت واكن احلل أ�م�ل هو
من نفا�ت البالس��ك والورق ويه �لیط ) RDF(املطاطیة ٔ�و النفا�ت 

  .والثوب والاكوا�شو
ون���ة �لجهود املبذو� دولیا اخنفضت �س�بة �ع�د �ىل الطاقة 
التقلیدیة يف مصانع �مسنت �شلك �بري �اصة يف دول العامل املتقدم، 
حبیث یالحظ التحول حنو الوقود البدیل يف مصانع �مسنت �شلك �بري، 

ريب یعزتم رفع �س�بة اس�ت�دام طاقة النفا�ت يف حبیث ٔ�ن �حتاد أ�و 
مما س�یحقق  %95، ويه ال�س�بة احلالیة، ٕاىل %36مصانع �مسنت من 

ملیار ٔ�ورو ویقلل من انبعا�ت ثنايئ ٔ�و�س�ید الاكربون  16.6وفرا قدره 
  .م�اكطون س�نو� 41مبقدار 

  الس�ید الرئ�س،
  السادة املس�شارون،

ا لالتفاق�ة املربجمة بني القطاع الويص ٕان قطاع �مسنت �ملغرب ووفق
�س�تورد نفا�ت الس�تعاملها �وقود بدیل،  2003ومجعیة �مسن��ة س�نة 

وخصوصا الع�الت املس�تعم� يف أ�فران ا�هزة، طبقا ملعایري وطنیة 
خبصوص �نبعا�ت الغازیة الواجب ا�رتا�ا ومراق�هتا �رب جلنة مشرتكة مع 

ة وخمترب مؤهل ٕالجراء حتالیل حول معلیة احلرق القطاع الويص يف الب��
  .ومراق�ة حتالیل املصدر �لنفا�ت املس�تعم�

وا�ي ) RDF(و�لرجوع ٕاىل ٔ��د ٔ�نواع الوقود البدیل واملسمى 
�ش�متل �ىل مكو�ت قاب� لال�رتاق تتكون من بقا� البالس��ك والقامش 

القطاع حسب  2012والورق واخلشب فقد بدٔ� اس�ترياده م�ذ س�نة 
الويص �ىل الب��ة ویمت اس�تعام� �وقود بدیل دا�ل معامل �مسنت 

  .املغربیة
ومن هذا املنطلق، فٕان معلیة اس�ترياد حشنة النفا�ت إالیطالیة س�نة 

اليت ٔ��رت �دال يف ٔ�وساط املهمتني �لب��ة متت وفقا ٔ��امك القانون  2015
نصوصه التطبیق�ة، واليت املتعلق بتدبري النفا�ت والت�لص مهنا و  28.00

�سمح �س�ترياد النفا�ت �ري اخلطرية من ٔ��ل تدو�رها ٔ�و �مثیهنا، وا�س�اما 
مع مق�ضیات اتفاق�ة �زل �ش�ٔن مراق�ة نقل النفا�ت اخلطرية �رب احلدود 

وصادقت �لهيا ق�ل  1995والت�لص مهنا، اليت انضم ٕا�هيا املغرب س�نة 
ا ت� املتعلقة بوجوب إالتفاق املس�بق ، الس�� مهن1994ذ� ٕایطالیا س�نة 

بني ا�و� املصدرة وا�و� املس�توردة ق�ل الق�ام ب�ٔیة معی� لنقل النفا�ت، 
  .والتحقق من سالمهتا من مواد سامة ٔ�و خطرة ترض �لب��ة

هذا، ولقد متت هذه العملیة وحتت ٕارشاف القطاع احلكويم امللكف 
رئ�س احلكومة يف ٕاطار اتفاق�ة الرشاكة �لطاقة واملعادن واملاء والب��ة و 

املوقعة بني الوزارة امللكفة �لب��ة �ٓنذاك والرابطة املهنیة ملعامل إالمسنت، 
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واليت حتدد تدابري ورشوط اس�ترياد النفا�ت قصد اس�ت�دا�ا �وقود يف 
ٔ�فران مصانع إالمسنت، واليت جيب ٔ�ن �كون مزودة �ملصفاة اليت حتد من 

  .ازیة يف الغالف اجلوي، ؤ��زة لق�اس المكیة اليت یمت انبعا�اإالنبعا�ت الغ
�الوة �ىل ذ�، فٕان معلیة �س�ترياد املذ�ورة متت حتت ٕارشاف 

والسلطات املغربیة ) ٕایطالیا(ومراق�ة وت��ع السلطات ا�تصة بب� امل�ش�ٔ 
فاق�ة �عتباره الب� املس�تق�ل لهذه النفا�ت، طبقا ملا هو م�صوص �لیه يف ات

  . �زل

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
 .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .ون��قل ٕاىل لكمة فریق التجمع الوطين لٔ�حرار

  :محمد البكوري الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
م�اقشة �رشفين الیوم ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار يف 

تقر�ر ا�لجنة النیابیة لتقيص احلقائق حول �رخ�ص احلكومة �س�ترياد 
  .النفا�ت

ال بد ٔ�ن ننوه بعمل هذه ا�لجنة النیابیة اليت هی�ٔت لنا هذا  ،يف البدایة
التقر�ر الهام واملوضوعي، وا�ي �اء نتاج معل ج�ار، قامت به هذه ا�لجنة 

لوطين لٔ�حرار �هتنئة رئ�سها، وٕاىل اليت ٔ�تقدم �ملناس�بة �مس فریق التجمع ا
اكفة ٔ�عضاء ا�لجنة ؤ�طرها ا��ن سهروا �ىل ٕا�داده، هذا إالجناز ال�رشیعي 
الهام یعترب قمية نوعیة وم�تو�ا ینضاف ٕاىل حصی� معلنا ال�رشیعي والربملاين 
�شلك �ام، �اصة ؤ�نه تناول موضو�ا ٔ��ر �دال واسعا، ؤ�سال الك�ري من 

  .وسائط التواصل �ج�عي املداد، ؤ�شعل
  الس�ید الرئ�س،

طن من النفا�ت إالیطالیة، واليت  2500ٕان قضیة اس�ترياد املغرب حنو 
تفجرت حوايل س�ن�ني من ا�ٓن، بعدما مت �شف وصول سف�نة ٕایطالیة ٕاىل 
م�ناء اجلرف أ�صفر يف مدینة اجلدیدة، ويه حتمل ٔ�طنا� من بقا� 

بالس��ك�ة، ٔ��ل اس�ت�دا�ا يف تولید الطاقة، الع�الت املطاطیة واملواد ال 
مل تعد قضیة ف�ة معینة ٔ�و رشحية بعیهنا، بل صارت قضیة لك املغاربة بدون 
اس�ت��اء، بعدما د�لت �ىل اخلط م�ظامت ا�متع املدين، واملركز اجلهوي 
�لب��ة والتمنیة املس�تدامة ا�ي دق �قوس اخلطر من معاجلة هذه النفا�ت 

  .ة اخلطرية والضارة �لب��ة �ىل أ�رايض املغربیةأ�وروبی
لقد ٔ�كدت أ�حباث ٔ�ن حرق هذه املواد السامة س�ی�س�ب يف ٕاحلاق 
الرضر �ٕال�سان واحلیوان والنبات، وس�یؤدي ٕاىل ظهور العدید من 
أ�مراض اخلطرية واملزم�ة وٕاصابة املترضر�ن ب�شوهات �لق�ة و�اهات 

ة ومعارضني ومواطنني مغاربة ٕاىل صیا�ة مس�تدمية، ما �دا مبنظامت مدنی

عریضة تطالب مبنع حرق هذه النفا�ت �ىل أ�رايض املغربیة، وحتویل 
  .املغرب ٕاىل مكب �لنفا�ت أ�وروبیة

  الس�ید الرئ�س،
رمغ خمتلف املربرات اليت ساقهتا احلكومة السابقة �ون معلیة اس�ترياد 

ة، وحترتم معاهدة �زل حول النفا�ت من ٕایطالیا مطابقة �لمعایري ا�ولی
مراق�ة حركة النفا�ت اخلطرية بني ا�ول وطرق الت�لص مهنا، ؤ�ن 
اس�ت�دام م�ل هذه النفا�ت يف ٕانتاج الطاقة شائع يف ٔ�ورو�، مبا يف ذ� 
ٕایطالیا نفِسها، مل تنطل �ىل املغاربة ا��ن �ساءلوا عن مصري �ر�مج طموح 

عاجلة النفا�ت وٕا�ادة �كر�رها، ح�ث مل 2008اكن قد ٔ�طلقه املغرب �ام 
ٔ�مجعوا �ىل ٔ�نه من أ�فضل اس�ت�دام النفا�ت املغربیة يف ٕانتاج الطاقة بدل 
�ع�د �ىل نفا�ت ٔ�ج�بیة یصعب التحقق من طبیعهتا من �ح�ة، وحتول 
املغرب ٕاىل مكب �لنفا�ت أ�وروبیة من �ح�ة ٔ�خرى، وال س�� ٔ�ن 

مالیني ا�رامه يف املرشوع، ا�ي یضم مكونتني  احلكومة املغربیة ٔ�نفقت
ٕا�داهام لفرز النفا�ت وأ�خرى ٕال�ادة تدو�رها لتكون قاب� لالس�تعامل، 
خصوصا ٔ�ن املغرب �س�ت�دم تق�یة حرق النفا�ت ٕالنتاج الطاقة بدیال عن 
الطاقة أ�حفوریة التقلیدیة، و�اصة يف مصانع إالمسنت الكربى، ويه تق�یة 

  . �دد من ب�ان العاملمس�ت�دمة يف
  ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني، ،ٕاخواين

ٕان من ٔ�مه املفارقات اليت جسلها فریق�ا خبصوص قضیة �رخ�ص احلكومة 
�س�ترياد النفا�ت �زامهنا مع القرار احلكويم القايض حبظر اس�ت�دام 

، "ز�رو م�اك"ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة يف مجیع ٔ�حناء البالد ٔ�و مبا یعرف بعملیة 
�هیك �ىل ٔ�ن املغرب اكن مق�ال �ٓنذاك �ىل اس�تضافة مقة املناخ 

«COP22»  ،مبدینة مرا�ش، �لام ٔ�ن هذه الواقعة ل�ست أ�وىل من نوعها
ح�ث س�بق لعدد من امجلعیات ٔ�ن تصّدت لشحنات ٔ�خرى من الع�الت، 
اس�ُتقدمت من ٕا�دى ا�ول أ�وربیة من ٔ��ل ٕاحراقها يف معامل 

  .لٕالمسنت
فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، ومن م�طلق مسؤولی��ا، والثقة  ٕاننا يف

اليت وضعها ف�نا املواطنون املغاربة، ال ميكن ٕاال ٔ�ن نصطف يف صف 
أ�صوات املنددة هبذه العملیة اليت هتني املواطن املغريب وهتني املقاو� 

عندما حيرض املنطق خيلق "الوطنیة، ففي فریق�ا دامئا �س�تحرض مقو� 
  ".مزب� لٔ�وروبیني"، ٕاذ ال ميكن ٔ�ن �سمح بتحویل املغرب ٕاىل "اشالنق

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

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

اللكمة لفریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، ٕاذن س�تقدم املدا�� 
  .مك�وبة

  .اللكمة �لفریق �شرتايك
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  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�رشفين الیوم ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك من ٔ��ل م�اقشة تقر�ر 
جلنة تقيص احلقائق حول موضوع �رخ�ص احلكومة �س�ترياد النفا�ت، ويف 
 البدایة البد يل ٔ�ن ٔ�ذ�ر ب�ٔن ٕا�شاء جلنة تقيص احلقائق من ش�ٔهنا ٔ�ن ختلق

دینام�ة ٕاجيابیة دا�ل مؤسسة الربملان، كام ٔ�مض صويت ٕاىل �يق زماليئ 
ا��ن تد�لوا ق�يل، ؤ�قول ب�ٔن �الصات وتوصیات ما ا�هتت ٕالیه ا�لجنة ال 

  .ی��غي ٔ�ن تذهب ٔ�دراج الر�ح
  الس�ید الرئ�س،

املوضوع ا�ي �رشته جلنة تقيص احلقائق ٔ��ر �دال واسعا من طرف 
دين، اليت �ربت عن اس��اهئا ورفضها يف حتویل املغرب م�ظامت ا�متع امل

ٕاىل مكب �لنفا�ت أ�وربیة الضارة �لب��ة، وذ� عندما مسحت احلكومة 
السابقة �س�تقدام النفا�ت إالیطالیة حب�ة ٔ�هنا ذات فعالیة ؤ�هنا �شلك 
بدائل صناعیة، لیتحول النقاش ٕاىل الربملان املغريب ا�ي قرر جملس 

ن ٔ�ن ميارس حقه يف املتابعة من �الل ٕا�شاء جلنة تقيص احلقائق املس�شار�
  .اخلاصة هبذا املوضوع

معوما ٔ�قول، الس�ید الرئ�س، ب�ٔن الرتخ�ص �س�ترياد النفا�ت إالیطالیة 
�لف ردود ٔ�فعال وانتقادات �برية من طرف املغاربة، واحلكومة السابقة 

ا عن اس�ترياد نفا�ت اكتفت فقط ٕ�صدار بال�ات شفویة، اليت دافعت فهي
)RDF ( ،إالیطالیة ؤ�ن العملیة متت وفق املعایري القانونیة والبی��ة ا�ولیة

الوقود املس�ت�لص "لكن حسب بعض اخلرباء فهذا النوع من النفا�ت ٔ�و 
یمت تقدميها �ىل ٔ�هنا طاقة بدی�، ويف احلق�قة يه نوع من " من املواد الصلبة

  .ا نتاجئ وخمية �ىل بی��نانفا�ت عند ٕاحراقها تنجم عهن
الفریق �شرتايك ف� یتعلق خبالصات ا�لجنة، فٕانه یؤكدها وال فائدة 

  .من �كرار مضام�هنا �ىل ا�لس املوقر
ولكن حنن كفریق جسلنا بعدما توصلنا �لتقر�ر الك�ايب اليت تلیت �ىل 

نه مسامعنا البار�ة مق�طفات م�ه، �س�ل بعض املالحظات اليت ارت�ٔینا �ٔ 
  .من واج�نا ٔ�ن نطر�ا �ىل ٔ�نظار ا�لس املوقر

املؤا�ذة أ�وىل، ويه نؤا�ذ مبوجهبا وزارة الب��ة �ىل تقدميها و�ئق 
لضعف ) ويه ا�لغة إالیطالیة و�جنلزيیة(بلغتني �ري قابلتني لالس��ر 

إالماكنیات، كام س�بقين ٕاىل هاته املالحظة الزم�ل من ق�يل عند تناو� 
  اللكمة؛

املالحظة الثانیة يه جحب تقر�ر وزارة ا�ا�لیة ف� خيص هذه الواقعة، 
و�ملناس�بة نلمتس من وزارة ا�ا�لیة ٔ�ن تبادر لٕال�الن عن نتاجئ هذا 

  التقر�ر، �حق يف الوصول ٕاىل املعلومة؛
) LPEE(املالحظة الثالثة ٔ�نه مل یمت ا�لجوء ٕاىل ا�تربات املعمتدة ك 

هذه النفا�ت املس�توردة، ومع ذ� یقر الشهود  م�ال لت�لیل عینات من

  ب�ٔهنا �ري مرضة؛
املالحظة الرابعة، الغموض ا�ي یطال رخص �س�ترياد والتصد�ر 
والعبور، ٔ�ن هناك تدا�ل د�ل مجمو�ة من اجلهات ف� یتعلق مبنح هذه 

  الرخص، مما تعذر �ىل ا�لجنة ٔ�ن حتدد املسؤولیة؛
ب نص تنظميي ینظم معلیة اس�ترياد �امسا، الحظنا ب�ٔن هناك غیا

ؤ�یضا �دم ٕاصدار قانون م�اكمل ینظم القطاع الغري ) RDF(نفا�ت 
  .املهیلك يف جمال �مثني النفا�ت وهذه ٕاشاكلیة ٔ�خرى

ٔ�مض صويت ٕاىل الفریق أ�خرى اليت �ساءلت عن م�ٓل البايق، ا�يل هو 
ري مس�تعم�، طن من النفا�ت اخلطرية واليت تبقى يف املغرب � 340.000

ٕاذن ا�لجنة ت�ساءل حول مصري هذه المكیة املهو�، �یف یمت ٕاحراقها؟ ومن 
  يه اجلهة املسؤو� عن هذا أ�مر؟

ٕاىل �انب هذه املالحظات، الس�ید الرئ�س، الس�یدات والسادة 
املس�شار�ن احملرتمني، البد ٔ�ن ٔ�ثري �ن��اه ٕاىل ٔ�ن الشهود املس�متع ٕا�هيم مل 

ة �ىل مجمو�ة من ال�ساؤالت اليت تفضلت ٕ�لقاهئا �س�تطیعوا إال�اب
  :الس�یدات وتفضل ٕ�لقاهئا السادة املس�شار�ن، ٔ�عضاء ا�لجنة، ويه

  ـ احلق يف الولوج ٕاىل املعلومة البی��ة ببالد�؛
  ـ �یف�ة تفعیل احلق ا�س�توري يف ب��ة سلمية ببالد�؛

  واملغرب؟ من طرف ٕایطالیا" �زل"ـ ٕاىل ٔ�ي �د مت ا�رتام اتفاق�ة 
  ـ العدد احلق�قي ملطارح النفا�ت ببالد�؟

  ـ دور الرشطة البی��ة؟
  .ٕاىل �ٓخره من أ�س�ئ�

  الس�ید الرئ�س،
كنقول ب�ٔن أ�مر یتعلق ب�ٔس�ئ� حق�ق�ة مق�عة، لنؤكد كفریق اشرتايك 

 :�ىل ٔ�ن م�اس�بة تقدمي هذا التقر�ر تدفعنا ٕاىل املطالبة ب
� بتدبري ال�رسیع �س�تكامل املنظومة ال  - �رشیعیة الوطنیة ذات الِصّ

  النفا�ت؛
  مالءمة املعایري الوطنیة مع املعایري ا�ولیة؛ -
  تقویة �ٓلیات املراق�ة؛ -
تعز�ز تدابري إالخ�ار والتواصل والتوعیة ��اطر النامجة عن بعض  -

  .أ��شطة الصناعیة امللوثة
ا�ي ٔ�جنزته، كام وال �سعين يف هنایة تد�يل ٕاال ٔ�ن ٔ�نوه بعمل ا�لجنة 

�س�ل موقف�ا الرايم ٕاىل ت�ين مج� وتفصیال لك توصیات الصادرة عن 
  .ا�لجنة الربملانیة وال ی��غي ٔ�ن تذهب نتاجئها ٔ�دراج الر�ح مرة �نیة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا كذ�

  .اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد املغريب �لشغل
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  :طمة الزهراء الیحیاويفا الس�یدةاملس�شارة 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  السادة والس�یدات املس�شارون احملرتمون،
�رشفين يف البدایة ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل 
ملناقشة تقر�ر جلنة تقيص احلقائق حول موضوع �رخ�ص احلكومة �س�ترياد 

  .النفا�ت
عضوات جلنة تقيص احلقائق وق�ل ذ� ٔ�تقدم �لشكر مجلیع ٔ�عضاء و 

وكذا ٕاىل الطامق إالداري ا�ي مل یب�ل وبذل �دا �بريا يف ٕاخراج هذا 
  .التقر�ر ويف م�ابعة وموا�بة مجیع �لسات �س��ع

فاللك یعمل ما ٔ��ره موضوع اس�ترياد النفا�ت من مو�ة غضب من 
لغطاء طرف الرٔ�ي العام الوطين نظرا خلطورهتا �ىل إال�سان واحلیوان وا

النبايت والفرشة املائیة، وكذ� لكوهنا �شلك اس�هتتارا �كرامة إال�سان 
املغريب الغیور �ىل سالمة ب��ة بالده، وا�ي حيرص �ىل ٔ�ال �كون بالده 

  .مطر�ا لنفا�ت ا�ول أ�خرى
هذه النفا�ت ميكن ٔ�ن تتضاعف خطورهتا ٔ�كرث من �يق امللو�ت 

 �ا� غیاب تدابري �رشیعیة صارمة أ�خرى اكلف�ول والفحم احلجري يف
والكفاءات التق�یة الالزمة لت�لیل خماطرها، وقد ٔ��ن التقر�ر ا�ي بني 
ٔ�یدینا عن العدید من الثغرات اليت ميكن اس�تغاللها من طرف بعض 
الفا�لني الصناعیني املهووسني �لرحب �ىل حساب سالمة إال�سان والب��ة 

  .ض الطاقة أ�حفوریة والكهر�ئیةوا�لجوء املك�ف �لنفا�ت لتعوی
كام ٔ�ن التقر�ر �شف عن وجود مكیات هائ� من النفا�ت اخلطرة اليت 

ٔ�لف طن من مضهنا  340ی��جها املغرب وجيهل مصريها، واليت تصل ٕاىل 
ٔ�لف طن  340كام ٔ�ن هذه ال ) PCB(ٔ�لف طن من زیوت الراد�تور  40

 �ني جيهل البايق ٔ��ن یرصف ٔ�لف، يف 17ال یصدر مهنا املغرب س�نو� ٕاال 
  .و�یف یعمل به

ويف هذا إالطار فٕان فریق �حتاد املغريب �لشغل یعرب عن اس�تغرابه 
املؤطر لعملیة اس�ترياد النفا�ت �جلریدة  2.14.505لعدم �رش املرسوم 

الرمسیة رمغ مصادقة احلكومة �لیه، وی�ساءل عن �لف�ات ذ� وعن مدى 
اليت یعترب املغرب ٔ��د املوقعني �لهيا، و�یف ميكن متاش�یه مع اتفاق�ة �زل 

�لوزارة الوصیة ٔ�ن �رخص �س�ترياد نفا�ت قد �شلك خطرا �ىل حصة 
املواطنني والب��ة، يف ظل غیاب �رشیع مؤطر لهذه العملیة ٔ�ن املرسوم 
املذ�ور س�یظل جمرد مرشوع �ري قابل �لتطبیق طاملا مل یمت �رشه �جلریدة 

  .الرٔ�ي العام الوطين وا�ويل �لیه الرمسیة وٕاطالع
�� فٕان فضی�ة اس�ترياد النفا�ت إالیطالیة متت �ارج القانون 

  . ومسؤولیة العبث �سالمة املواطنني والب��ة تقع هنا �ىل �اتق احلكومة
�الوة �ىل ذ�، �یف ميكن لنا ٔ�ن نقف �ىل حق�قة خطورة النفا�ت 

راسات وأ�حباث مكؤسسة تق�یة من �د�ا طاملا ٔ�ن ا�ترب العمويم ��
ومرجعیة وطنیة مل یتلق ٔ�ي طلب ٕاجراء حبث من ق�ل الوزارة الوصیة ق�ل 

ٕاصدار الرتاخ�ص، ومعىن ذ� ٔ�ن ا�لجوء ٕاىل هذه املؤسسة الوطنیة ل�س 
رضور� ق�ل ٕاصدار �راخ�ص �س�ترياد اليت متنحها لك من الوزارة الوصیة 

وزارة الصنا�ة (ة �لت�ارة اخلارج�ة �ىل قطاع الب��ة والوزارة امللكف
، وهذا أ�مر �شلك يف �د ذاته اس�هتتارا ما بعده اس�هتتار )والت�ارة

  .�سالمة املواطنني وبب��هتم
وم�اس�بة �دی��ا هنا عن وزارة الت�ارة والصنا�ة �لت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن 
اس�ترياد النفا�ت ال ینحرص فقط عن الع�الت املطاطیة املس�تعم�، بل 

ا�ت ٔ�خرى من ق�یل م�الش�یات بعض املعادن والبالس��ك هناك نف
وال�س�یج إالسف�جي ٕاىل �ري ذ�، ويه لكها مواد ميكن ٔ�ن �كون محم� 
مبكو�ت مشعة ٔ�و سامة، وجيب ٕاخضاعها �لت�الیل املس�بقة ق�ل ولو�ا 

  . ٕاىل املغرب
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
ريب �لشغل، نعرب كذ� عن اس�تغرابنا عن ٕاننا يف فریق �حتاد املغ

�دم متكني جلنة تقيص احلقائق حول �رخ�ص احلكومة �س�ترياد النفا�ت 
من نتاجئ التقر�ر ا�ي ٔ��دته وزارة ا�ا�لیة خبصوص حشنة النفا�ت 
إالیطالیة، ٔ�ن هذا التقر�ر اكن س�سا�د ا�لجنة �ىل بعض ال�ساؤالت 

خبصوص حشنة النفا�ت إالیطالیة اليت  احلارقة اليت یطر�ا املواطنون
مازالت مود�ة يف ماكن �ري مؤهل محلایة الفرشة املائیة والهواء، وحنن 
م��ٔكدون يف فریق�ا ٔ�نه لو اختذ قرار ٕار�اع الشحنة ٕاىل مصدرها فٕان 
السلطات إالیطالیة سرتفض رفضا قاطعا دخول ٔ�راضهيا لنفس أ�س�باب 

  .اليت جعلهتا تت�لص مهنا
، فٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل نؤكد �ىل رضورة تزنیل وخ�اما

التوصیات اليت �لصت ٕا�هيا جلنة تقيص احلقائق حول �رخ�ص احلكومة 
  : �س�ترياد النفا�ت، و�ىل رٔ�سها

متكني ا�ترب الوطين ��راسات ورصد التلوث من لك إالماكنیات  -
ٔ��شئ من ٔ��لها �ىل املادیة وال�رشیة حىت ی�س�ىن � الق�ام �ملهام اليت 

 ٔ�حسن و�ه ومبختلف ربوع اململكة؛

متكني الرشطة البی��ة من إالماكنیات املادیة وال�رشیة ومن حام�هتا  -
 ٔ�ثناء ممارس�هتا لعملها؛

 .العنایة �لعاملني �لقطاع �ري املنظم يف جمال �مثني النفا�ت -
 . شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .ملس�شارة، شكراا�هت�ى الوقت الس�یدة ا

  .اللكمة �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي
�متناو التوصیات �كون مضن املدا�� د�لمك ا�يل �رفق مبدا�الت �يق 

  .الفرق
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  :�ا�شة ایتعال الس�یدةاملس�شارة 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

دایة �لتد�ل �مس الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي ٔ��رشف ف�الب
�ج�عي يف م�اقشة مرشوع تقر�ر جلنة تقيص احلقائق حول �رخ�ص 
احلكومة �س�ترياد النفا�ت، مذ�ر�ن ٔ�ن الفریق مل یتوصل �لتقر�ر ٕاال یوم 
ٔ�مس، بعد �لسة �س��ع ٕاىل التقر�ر، وهو أ�مر ا�ي مل یرتك لنا الوقت 

ع �ىل مضام�نه وحتلیلها ومقار�هتا وحتدید املواقف �ش�ٔهنا، الاكيف لالطال
لكن كام یقول املثل ما ال یؤ�ذ لكه ال یرتك بعضه، مرا�اة �لضغط الزمين 
والخ�تام ا�ورة احلالیة، لكن البد من ال�سجیل ٔ�نه من �ري املعقول ٔ�ن 
 تنجز ا�لجنة معلها يف شهور ومبجهودات �برية وتضحیات لك ٔ�عضاهئا م�ذ

دج�رب  27م�ذ عقدها ٔ�ول اج�ع يف  2016یولیوز  �15شك�ل ا�لجنة يف 
، هذا ا�هود الزمين الك�ري والعمل املك�ف نقول ٔ�ن الواجب ٕاعطاء 2017

وم�ح الوقت الاكيف �لفرق قصد إالطالع �ىل مضامني هذا التقر�ر، فالغایة 
يص احلقائق من هذا ا�متر�ن ا�ميقراطي والغایة من تفعیل �ٓلیة جلان تق

دس�تور� ل�س هو ذاهتا، لكن اجلهات إال�الم�ة والرتامك المكي �لحصی� 
بقدر ما هو متكني الربملان من �ٓلیات مراق�ة دس�توریة متك�ه من التحق�ق يف 

  .ملفات وقضا� لها �ٓ�رها ووقعها �ىل احلاكمة
ومن �ب تزنیه �م العقالء عن العبث، فٕاننا يف الفریق ا�س�توري 

ميقراطي �ج�عي كنا من بني املوقعني �ىل �شك�ل جلنة تقيص احلقائق ا�
  .حول �رخ�ص احلكومة �س�ترياد النفا�ت

وٕاميا� م�ا ب�ٔن املؤسسات ال�رشیعیة فوق م�طق ا�هتافت �ىل إالشا�ات 
اليت جير لها إال�الم والرٔ�ي العام بدوافع �امضة، وال �كون قامئة �ىل 

ؤ��ل إالنصاف والبحث عن احلق�قة والكشف  ٔ�ساس واقعیة وموضوعیة،
عهنا، اكن من الرضوري �شك�ل هذه ا�لجنة �لكشف عن احلق�قة، ولقد 
�اءت مضامني التقر�ر وبعد شهور من العمل اجلاد واملسؤول ٔ�عضاء 
ا�لجنة بتقر�ر یؤكد ٔ�ن �رخ�ص احلكومة الس�ترياد النفا�ت م�ري 

ٔ�ي مسؤولیة ٔ�ي �ة، ومل �متكن �ل�ساؤالت، مل �س�تطیع التقر�ر حتدید 
من اجلواب الواحض عن مدى قانونیة هذا �س�ترياد، مك�ف�ا خبالصات 

  .�امة تتعلق �لتدبري العمويم �لت�لص من النفا�ت احمللیة واملس�توردة
وحنن كنا نطلع ٕاىل ٕاصال�ات ٔ�قوى ل�س ٕالدانة هذا الطرف ٔ�و ذاك، 

مور وعن ا�ٓ�ر وا�لفات لهذه ولكن الطالع الرٔ�ي العام �ىل حق�قة ا�ٔ 
النفا�ت ومدى خطورهتا �ىل ح�اة الناس، كام مت الرتوجي �� يف ٔ�وساط 

  .إال�الم والرٔ�ي العام
وق�ل ٔ�ن ٔ�خ�مت هناك مالحظة ٔ�ساس�یة وجوهریة �ىل هذا التقر�ر، 
ح�ث مل یمت الكشف عن طبیعة املس�تجوبني وعن هو�هتم وتدو�ن ٕاشهاداهتم 

و أ�مر ا�ي جعل التقر�ر مف�قدا �لمصداق�ة �ع�ده �ىل وترصحياهتم، وه

عبارات �امضة م�ل ٕافادة املس�تجوبني، وهو أ�مر ا�ي جعل التقر�ر ال 
�س�تجیب لرشوط التقيص عن احلقائق، وال ميكن اع�د إالفادات الواردة 
فهيا وال حىت �ىل �الصاته، ٔ�ن ا�لجنة مل �كشف عن هویة وطبیعة 

  .املس�تجوبني
ٔ�كتفي هبذا القدر مؤكد�ن ٔ�ن مالحظة فریق�ا �ىل مضامني التقر�ر ال 
تد�ل يف �ب التب��س، بل اكن هناك معل ج�ار و�بري للك السادة 
ٔ�عضاء ا�لجنة ورئاسة ا�لجنة واملوظفني، لكن طموح�ا ٕاىل تفعیل وتزنیل 
سلمي �ٓلیات املراق�ة املتا�ة دس�تور� لهذه املؤسسة، جعلنا �راهن �ىل 
جلان تقيص احلقائق ل�ست مطلوبة �اهتا بل مطلوب الكشف عن احلقائق 

  .وحتدید املسؤولیات �ٓلیة ل�س فقط �لرقابة بل �لحاكمة الربملانیة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة املس�شارة

  .اللكمة �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  :ر�اء الكساب املس�شارة الس�یدة
  .الس�ید الرئ�س شكرا

  .الس�یدات والسادة زماليئ الكرام
م�ري ��هشة ٔ�ننا كناقشو تقر�ر �لجنة تقيص احلقائق ا�يل اش�تغلنا �لهيا 

ٔ�شهر ٔ�مام �دد حمدود، و�لتايل كنعتقد ب�ٔن الربجمة ا�يل وقعت فهاذ  7قرابة 
  .املوضو�ني االثنني مايش ف�الصهتا

ك�رية ا�يل قالوها زماليئ من �ىل ٔ�ي ما �اد�ش نعاود �رجع لٔ�ش�یاء ال 
ق�ل، ولكن �ادي �ركز �ىل وا�د ا�مو�ة د�ل أ�مور ا�يل اح�ا يف 

  .الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل �ن لینا ٔ�ننا من الرضوري �ركزو �لهيا
، 2003ٔ�وال، ٔ�ن اخلالصة أ�وىل ٔ�ن املغرب �س�تورد النفا�ت من 

املقطعة، ولكن ك�س�تورد  مايش يشء �دید، وبدا �لع�الت املطاطیة
وا�د ا�مو�ة د�ل النفا�ت مهنا م�الش�یات احلدید والن�اس، بقا� 
ال�س�یج من ٔ�ثواب و�ريها، و�لتايل �یصنفها مضن النفا�ت �ري اخلطرية رمغ 

ما اك�ش املرسوم املنظم الس�ترياد هذه النفا�ت ٔ�وال املرسوم  2003ٔ�ن يف 
ه النفا�ت لٔ�سف، ولكن املغرب اكن املنظم لت�دید هویة ٔ�و طبیعة هذ

ك�س�توردها، واح�ا ما كنعرفوش لٔ�سف واش هاذ املواد هل يه �ري 
خطرية فعال ٔ�و خطرية ٔ�ننا ما كنعرفوش ما عند�ش إالماكنیات التق�یة 
الالزمة لت�دید واش خطرية فهيا مواد سامة، فهيا مواد مشعة، فهيا مواد 

  .�ميیائیة ٔ�و �ريها
ا�يل یقال عهنا ٔ�هنا مادة د�ل وقود بدیل، ) RDF( �نیا، مادة

و�س�تعمل �املیا �وقود بدیل، لٔ�سف اك�ن �الف حولها يف احملافل العلمیة 
ا�ولیة، مايش �لرضورة ما عندهاش ٔ�رضار عند حرقها يف املصانع، وملا 
�اص إالحراق د�لها يف املصانع �یخص مواصفات حمددة، �ىل رٔ�سها ٔ�ن 
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در�ة سلسوس، لٔ�سف ما اك�ش حىت  2000ة خصها تفوق در�ة احلرار 
يش فرن من أ�فران د�لنا ا�يل تتوفر �ىل هاذ ا�ر�ة، اكن ا�يل ت���دث، 
اكن حىت تضارب املعطیات ف� خيص در�ة احلرارة ا�يل تتوفر �لهيا هاذ 

، ٕاذن اك�ن وا�د ا�مو�ة د�ل 850، 1500، 1400املصانع، واش 
یات، و�لتايل حتدید املسؤولیات، ٔ�� ت�شوف ب�ٔن ما التضارب يف املعط 

  .بقاش يل الوقت لٔ�سف
حتدید املسؤولیات يف هاذ املس�ٔ� هاذي اكن صعیب، �اصة ف� 
یتعلق مبراق�ة جودة الهواء، ما عرف�اش اح�ا واش ا�ترب الوطين �بع �لقطاع 

�ة، ا�يل �ید�ر يش �ا) LPEE(واش تید�ر يش �ا�ة، ما عرف�اش واش 
ما عرف�اش ا�يل ملكف هباذ املوضوع هذا، و�لتايل عند� ٕاشاكلیة حق�ق�ة 

  .يف حتدید املسؤولیات
) RDF(اك�ن ٔ�یضا عند� إالشاكلیة د�ل التقر�ر حول الشحنة د�ل 

، التقر�ر د�ل ا�لجنة ا�يل �رٔ�س�هتا 2016ا�يل اس�توردها املغرب يف 
لجنة �ىل ٔ�ن تواف�نا الوزارة املعنیة ا�ا�لیة مل نتوصل به، رمغ ٕاحلاح�ا يف ا� 

هباذ املوضوع، ولكن لٔ�سف، ما فهمناش �الش تعاملوا معنا يف هذا 
و�لتايل  -ٕاىل قدینا نقولو هاذ ال�م هذا  -النطاق ما اك�ش یعين الئق 

اكن من املفروض ٔ�ننا نطبقو القانون يف هاذ املوضوع ٔ�ن القانون التنظميي 
  .احض�ل�ان تقيص احلقائق و 

اك�ن ٔ�یضا إالشاكلیة د�ل، يف هاذ اليش د�ل املراق�ة، اك�ن ٕاشاكلیة 
متلص احلكومة ٔ�و ا�و� و�جتاه ا�يل مايش يف ٕاطار ٔ�هنا تفوت هاذ 
اخلدمات العموم�ة �لخواص واملؤسسات العموم�ة ما حصیحش، وهنا يف 

وفو هاذ القضیة د�ل الب��ة تی��ني ب�ٔن حصة املواطن يف خطر ٔ�ن ت�ش
مؤسسة معوم�ة، ولكن ت�ش�تغل بفكر جتاري، تیطلبوا ) LPEE(ا�ترب 

م�و إالمسنت�ني وا�د ا�مو�ة د�ل املعایري، تید�رها يف الوقت ا�يل ت��غیوا 
هام ا�يل تی�ددوا لو تیقولوا لو بناء �ىل ترصحياهتم ٔ�ش�نو هو الوقود ا�يل 

لوقود املس�تعمل، ت�س�تعمل، یعين ما تید�لوش حىت یت�ٔكدوا من نوعیة ا
و�لتايل جيب ٔ�ن تتحمل احلكومة مسؤولیهتا يف حامیة ب��ة املواطنني وحصة 

  .املواطنني
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ولكن د� يف احلق�قة راه ما يش معقو� هاذ القضیة د�ل توزیع 
التوق�ت، ٔ�ن يف هاذ ا�لجنة هاذي ٔ�ن كنت عضو فهيا، ٔ�� وأ�س�تاذة 

یع �ج��ات، و�لتايل عند� الك�ري ما یقال، الیحیاوي، كنا يف مج 
ؤ�صی�ت يه مبرض من جراء املهمة �س�تطالعیة ا�يل دارت ؤ�ص�ت 
ب�سمم �دايئ من جراء الوج�ة ا�يل وفرتوها لنا مك�لس يف هنایة أ�س�بوع 

  .ا�يل فات
 .وشكرا

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا �لس�یدة املس�شارة احملرتمة

  .لعمل التقديماللكمة �مو�ة ا
يف الوج�ة، �ون درتوا تقر�ر ح�نه �لوج�ة، ا�يل ٔ�ص�ت ف�ه ب�سمم 

اكن اكخيصمك تد�روا تقر�ر وتد�روا . ال، ال، ال.. وند�رو حبث، و�شوفو
شاكیة وتمت املتابعة، تمت املتابعة د�ل شكون املسؤول، شكون املسؤول، 

  .والشواهد الطبیة ونضبطو أ�مور
 ونقولو ٔ�ودي ٔ�ص�ت ب�سمم، كنظن هذا حتمیل ٔ�ما جنیو حىت �ا�

املسؤولیة زعام ا�يل هو مايش مف�لو، ولكن ف� یتعلق �لتوق�ت و�لتوزیع 
الزمين، هذا مت االتفاق �لیه يف ندوة الرؤساء ا�يل مفروض �یحرضو فهيا 

  .مجیع املمثلني د�ل الفرق وا�مو�ات
  .شكرا، ومعذرة الس�ید ٔ�معو �ىل ت�ٔ�ريك

  :عبد ا�لطیف ٔ�ومعو الس�یدشار املس� 
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة،

مبناس�بة م�ادرة الربملان �لجنة تقيص احلقائق يف موضوع النفا�ت �ىل 
ٕا�ر الض�ة اليت عرفها املغرب ٕا�ر اس�ترياد مجمو�ة من النفا�ت من ٕایطالیا 

مس�ٔلتني  ٔ�غراض املعاجلة ولتوفري الطاقة البدی�، �كون هذا الس�ب يف
  .ٔ�ساس�ی�ني

أ�وىل لالطالع و�لوقوف �ىل ما ٕاذا اكن اس�ترياد النفا�ت حترتم ف�ه 
الرشوط املوضوعیة والشلكیة من ٔ��ل ضامن سالمة حصة املواطن 

  .وسالمة الب��ة
املس�ٔ� الثانیة ما ٕاذا اكنت املواد املس�توردة مرضة �لص�ة ومرضة 

  �لب��ة؟
وحنیهيا و�مثن معلها، اكنت ٔ�یضا  قامت ا�لجنة مبهمهتا �شلك اكمل

م�اس�بة وهذا ما قامت به ا�لجنة بف�ح احلوار يف انتظار موضوع حامیة الب��ة 
�عتباره ٔ�ساس التمنیة وحنن نقرتح �دوى حوار وطين يف هذا إالطار، 
خصوصا ؤ�ننا بصدد التفكري يف منوذج �منوي �دید ال نتصوره ٕاذا مل �كن 

  .هذا ا�منوذجمعایري الب��ة م�وفرة يف 
�نیا اس�تعامل الوقود البدیل ٔ�صبح یطرح نفسه ٕ�حلاح �ىل املغرب 
�عتباره دو� �ري برتولیة وال بد ٔ�ن �س�تعمل لك الطاقات البدی� حلل 

  .مشالك اس�ترياد الطاقة
ف�� ا�لجوء ٕاىل الوقود عن طریق هذه إالماكنیات ٔ�صبح يشء 

  :تالیةمرغوب ف�ه، ا�لجنة توقفت عند احلقائق ال 
احلق�قة أ�وىل، تت�ىل يف �ون النفا�ت املس�توردة وهذا قالتو من 
ٕایطالیا، متت وفق مجیع الرشوط القانونیة ا�ولیة والوطنیة ٔ�ثناء معلیة 

  .�س�ترياد، ٔ��ابت هنا وطم�ٔنت الرٔ�ي العام يف هذا املوضوع
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 املس�ٔ� الثانیة، توقفت �ىل ٔ�ن ما مت اس�ترياده من ٕایطالیا �ري مرض
�لص�ة، ورمغ ذ� احلكومة قامت بعمل وقايئ حبجز ٔ�و جتمید هذه 

  .المكیات املس�توردة ومل �س�تعمل ٕاىل ا�ٓن يف انتظار التحق�ق
ضعف الب��ات والتجهزيات أ�ساس�یة �ای��ه ا�لجنة وهذا جيب ٔ�ن 
حيرك احلكومة من ٔ��ل التفا�ل إالجيايب من ٔ��ل هت� البالد لیكون 

  .جمال �مثني والبحث عن الطاقات البدی� منوذج�ا ٔ�و رائدا يف
  .كذ� مطالبون الیوم مبزید من اس�تعامل النفا�ت ٔ�ننا ال نتوفر �لهيا

وقفت ا�لجنة �ىل يشء جيب ٔ�ن �س�� ونعتربه ش��ا سلبیا، وهو �دم 
الكشف ٕاىل �د ا�ٓن �ىل تقر�ر قامت به وزارة ا�ا�لیة، ونعترب ٔ�ن �دم 

مع دور ملاذا قامت؟ ا�لهم ٕاذا اكنت هناك ٔ�رسار  الكشف �ري مالمئ وی��اىف
  .ا�و�، فهذا موضوع �ٓخر

املس�ٔ� السادسة، ال بد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن هناك مطلب �لرفع من 
قدرات و�ٓلیات اش�تغال وزارة الطاقة، ٕاماكنیاهتا املادیة وال�رشیة، ال بد من 

یتعلق اش�تغال حكويم �ام مبوضوع ٔ�نه یت�اوز قطاع الب��ة و�ده و 
بقطا�ات خمتلفة حتتاج ٕاىل الت�س�یق والتاليق يف هذا ا�ال، القطاع الصحي 

  .قطاع �ق�صاد وقطا�ات ٔ�خرى
ف��، حنن نعترب التقر�ر ا�ي مت ٕا�داده ٕاجيايب، وحنن ندمع ومر��ني 

راق�ة ٕاىل م �ناقر�ر سواء لنا كربملانیني يف �اج لٕال�ا�ت اليت ٔ�ىت هبا الت
  .�ل�س�بة �لحكومة مف�دا و�خلصوص �ل�س�بة �لرٔ�ي العام احلكومة، وكذ�

  .شكرا
  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم
 ،ختذ�ه من قرار ف� یتعلق ��لجنة أ�وىلما إ �ٔننا وعطفا �ىل بؤ�عتقد 
م�فقون مجیعا �ىل �رش التقر�ر يف اجلریدة الرمسیة �لربملان ب�ٔننا ٕاذا فك�ظن 

  .اكمال
 وف�نا �دول ٔ�عامل هذه اجللسة، �لطبع الشكرت�كون قد ٕاس�  ،وهبذا

الت ا��ن بقوا معنا والتقد�ر للك الربملانیني املناظلني والربملانیات املناظ
ا�ي وٕان اكن ف�ه غیاب لبعض السادة والس�یدات و ٕالجناز هذا العمل 

ٕاىل مجیع ٔ�ن حظور مجیع الفرق ومجیع ا�مو�ات وإالس��ع  ٕاالالربملانیني 
�الل من و�ات النظر، هذا �لطبع جيعلنا نقوم بدور� كربملان �خلصوص 

  .هذه ا�ٓلیة يف رقابة احلكومة
�ٕالظافة ٕاىل التقر�ر ا�ي  ،من �ة ٔ�خرى ٔ�قول ب�ٔن هذا العمل

یعترب مادة �اما �لسادة  ،س�ی�رش كام قلنا يف اجلریدة الرمسیة �لربملان
لتقر�ر ل م�ابعة احلكومة يف لك ما �اء يف هذا اوالس�یدات الربملانیني من ٔ��
لسات ملسائ� �رب �  لسات أ�س�ئ� العادیة ٔ�و�رب اجللسات، سواء �رب � 

  .كومةرئ�س احل الس�ید
اجلزیل �لجنة رئ�سا ومقررا ؤ�عضاء ال خنمت ق�ل ٔ�ن نتقدم �لشكر البد �ٔ 

صص معل ن نعمل ب�ٔنه عندما خيوحن حق�قة �لمجهودات الك�رية اليت بذلوها،

ما يه اجلهود واملتطلبات ا�يل كتطلب من ٔ��ل الق�ام  ،ذا الق�یل هذاهمن 
  .هبذا العمل

  .فشكرا هلم �مسمك مجیعا
  .ورفعت اجللسة

  :وبة املسلمة �لرئاسةـــالت املك�ــــــاملداخ: امللــــــحق

م�اقشة تقر�ر جلنة تقيص احلقائق حول املك�ب الوطين املغريب ، �ٔوال
  :�لس�یا�ة

  :واملعارصة أ�صا�مدا�� فریق  -1
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

�رشفين وحنن نناقش الیوم تقر�ر جلنة تقيص احلقائق حول املك�ب 
الوطين املغريب �لس�یا�ة ٔ�ن ٔ��رب لمك �مس فریق أ�صا� واملعارصة عن 

ق�ل ٔ�عضاء ا�لجنة وطامقها شكر� وتقد�ر� للك ا�هودات املبذو� من 
�ن سهروا �ىل ٕا�داد هذا التقر�ر القمي املعروض �ىل ٔ�نظار� إالداري ا�

  .الیوم
وق�ل اخلوض يف مضامني التقر�ر، نود بدایة ٔ�ن نتطرق لبعض 
املالحظات اليت یبدو لنا من الواجب ٕا�رهتا، تتعلق �ٔ�مهیة اليت �ك�س�هيا 

ا�ي ٔ�فرد مق�ضیات  2011هذه احملطة يف ٕاطار تزنیل مق�ضیات دس�تور 
یة أ�مهیة يف جمال تفعیل ا�ور الرقايب �لمؤسسة الربملانیة وٕاعطاهئا يف �ا

صالح�ات ٔ�وسع يف جمال مراق�ة العمل احلكويم �اصة �رب ت�سري معلیة 
�شك�ل ا�ل�ان النیابیة لتقيص احلقائق �ٓلیة لها دور ٔ�سايس يف تعز�ز 

البعد  احلاكمة وربط املسؤولیة �حملاس�بة وٕاقرار م�ادئ الشفاف�ة وجتس�ید
  .ا�ميقراطي يف ال�س�یري العام

وتعز�زا �ور املؤسسة ال�رشیعیة ��اضنة �لنقاش العمويم وم�فا�� مع 
نبض الشارع، ن�ٔمل يف فریق أ�صا� واملعارصة، �ىل ٔ�ن ینصب مس�تق�ال 
اخ�یار مواضیع �س�ت�ٔ�ر �ه�م الرٔ�ي العام الوطين لتكون موضو�ا ل�شك�ل 

  .حلقائقا�ل�ان النیابیة لتقيص ا
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

�لرجوع ٕاىل مضامني التقر�ر املعروض �ىل ٔ�نظار� الیوم، وا�ي هيم 
ٕا�دى املؤسسات اليت متت املراهنة �لهيا �لق�ام ب�ٔدوار طالئعیة يف جمال 
التعریف �ملؤهالت الطبیعیة والثقاف�ة والرتاثیة اليت �زخر هبا املغرب، وٕا�راز 

نیة �ىل مس�توى ا�ا�ل واخلارج، وحتق�ق أ�هداف صورة الس�یاح�ة الوط 
املسطرة �لهنوض �لس�یا�ة الوطنیة كقطاع وا�د �شلك قاطرة ٔ�ساس�یة 

  .�لتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة امل�شودة
ولست يف �ا�ة �لتذكري ب�ٔن بالد� الزالت بعیدة لك البعد من 

لرمغ من �س�تفادة �لشلك املطلوب من ٕاماك�هتا الس�یاح�ة �ىل ا
ا�هودات اليت مت بذلها يف هذا القطاع، فاحلكومة �اجزة عن �مثني �ل 



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

23 

 )2018 یولیو 18( 1439 ذو القعدة 04

املوارد الس�یاح�ة الوطنیة اليت تعترب ٔ��رز نقاط القوة لس�یاح�نا، ٕاذ �شري 
إالحصائیات ٔ�ن املغرب ال �س�تغل ٕاال ربع ٕاماكنیاته الس�یاح�ة، مفن ٔ�صل 

  .موردا فقط 350مورد س�یا� تتوفر �لیه بالد� یمت اس�تغالل  1450
كام ٔ�ن احلكومة واحلكومات السابقة لٔ�سف مل �س�تطع حلد ا�ٓن 
اس�تغالل املوقع �سرتاتیجي املمتزي لبالد� و�راهئا الطبیعي واحلضاري 
والثقايف وخصوصیات املدن املغربیة من ٔ��ل حتق�ق نق� نوعیة، �لقطاع 

د� حلد الس�یا� واس�تقطاب ٔ�كرب �دد من الس�یاح ا��ن �زورون بال
ا�ٓن، من �الل تنویع حق�قي �لمنتوج الس�یا� الوطين، تنویع ی�ٔ�ذ بعني 

  .�عتبار حتق�ق نوع من التوازن بني خمتلف املنتو�ات
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

لقد س�بق لنا يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن طالبنا برضورة هنج س�یاسة 
التنافس�یة �لقطاع، من �الل س�یاح�ة ت�ٔ�ذ بعني �عتبار الرفع من القدرة 

صیا�ة م�توج س�یا� ی�سم مبزا� تفضیلیة وجبودة �الیة ولكفة تنافس�یة 
ومبقای�س �اذبیة، وحبرف�ة ٔ�كرب يف �ٓلیات ؤ�دوات التدبري طاملا ٔ�ن ال�شاط 

   .الس�یا� یتطلب تق�یات �دیثة �لتدبري العقالين واحلاكمة اجلیدة
ملغريب �لس�یا�ة كقاطرة ٔ�ساس�یة لقد مت الرهان �ىل املك�ب الوطين ا

�لهنوض �لصنا�ة الس�یاح�ة �اصة التعریف بو�ة املغرب ومؤهالته 
الطبیعیة وتفعیل �سرتاتیجیات وأ�هداف املسطرة ومن مضهنا رؤیة 

  .�لس�یا�ة 2020
�ري ٔ�ن مجموع الربامج و�سرتاتیجیات اليت مت �سطريها مل جتد طریقها 

 بالد� فرص حق�ق�ة لالصطفاف مضن حنو التفعیل وهو ما فوت �ىل
الو�ات العاملیة الرائدة يف ا�ال الس�یا�، وهنا ��ات �مكن مسؤولیة 
هذه املؤسسة اليت مل �متكن من �ضطالع بدورها �ىل الو�ه أ�م�ل مما 
دفع ��لس أ��ىل �لحسا�ت ٕاىل ٕاصدار تقر�ر ی��اول �ل�رشحي مجموع 

هذه املؤسسة ويه املالحظات واخلالصات اليت  �خ�الالت اليت عرفهتا
  .یتقاطع يف جزء مهنا مع التقر�ر ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته الیوم

من ٔ��رز املالحظات املس�� اع�د املك�ب �طط �سویق ف� ٔ�غفل 
حتدید خمططات �سویق للك نوع من أ�سواق ذات مواصفات مشرتكة، ٕاذ 

ٔ��شطة التواصل اليت ینوي  �دد املك�ب، و�شلك ملخص فقط خمتلف
�ٕالضافة ٕاىل ذ�، یغض . اختاذها �ىل مس�توى لك سوق �ىل �دة

  .ا�طط السالف ا��ر الطرف عن خمصصات املزيانیة الرضوریة لتفعی�
و�ملوازاة مع ٕا�ادة تصنیف أ�سواق املس�هتدفة، ختىل املك�ب عن 

وال خيضع . یجيم�طق ختصیص املوارد لٔ�سواق �لنظر �متوقعها �سرتات 
ٕا�داد خمططات ال�سویق والتواصل، �ىل مس�توى لك سوق وكذا 
ختصیص موارد املزيانیة للك مكو�هتا، ملعایري موضوعیة ت�ٔ�ذ بعني �عتبار 
خصوصیات لك مجمو�ة من أ�سواق طبقا �لمتوقع املقرر �ىل مس�توى 

  .ا�طط �سرتاتیجي
تضح ٔ�هنا جمرد اس�ت�ساخ ٔ�ما ف� یتعلق بتفعیل خمططات ال�سویق ف� 

�لعنارص املسطرة �ىل مس�توى �سرتاتیجیة، ح�ث �ش�متل �ىل عنارص 
ذات طابع مشويل �عدد العقود املزمع ٕا�را�ا مع و�ء أ�سفار �ىل مس�توى 
لك سوق و�دد املعارض اليت یتطلع املك�ب احلضور فهيا وكذا الوسائل 

  .سايتاليت س�مت اع�دها �ىل مس�توى التواصل املؤس 
�الوة �ىل غیاب التوازن بني ٔ��شطة ال�سویق املو�ة ٕاىل املس�هتلكني 

وو�ء أ�سفار الرشاكء والعالقات العامة وا�ي یفرتض ٔ�ن ) الس�یاح(
�س�تجیب �لمنطق ا�ي ی�ٔ�ذ بعني �عتبار هیلكة سوق أ�سفار �ىل 
مس�توى لك ب� ومدى تث��ت مسعة املغرب �و�ة س�یاح�ة وكذا متوقعه 

  . ىل صعید لك سوق�
و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، فٕان التوازن بني خمتلف ٔ��شطة التواصل جيب ٔ�ن 

  .یظل قارا �ىل املدى املتوسط �ىل مس�توى لك صنف من أ�سواق
وبرصف النظر عن ٔ�مهیة التدفق الس�یا� �لمغاربة املقميني �خلارج ، 

 ا�ي یظل املغرب �و�ة س�یاح�ة معمتدا �شلك �بري �ىل السوق أ�وريب
، و�سامه السوق 2012و  2010من الس�یاح الوافد�ن بني % 84ميثل

من تدفق الس�یاح أ�وروبیني بني س�يت % 45الفر�س�یة لو�دها ب�س�بة 
  .2012و 2000

وتدل هذه النتاجئ �ىل قصور ٕاسرتاتیجیة ا�متوقع اليت ار�كزت ٔ�ساسا 
�ىل اعتبارات القرب من أ�سواق املصدرة عوض معیار النفقات 

  .الس�یاح�ة
وقد عرف توزیع السفر يف الس�نوات أ��رية حتوالت �مة ٔ�دت ٕاىل 
ظهور منوذج �دید لٔ�عامل تت�ىل مقوماته يف اع�د التوزیع �رب ش�بكة 
أ�نرتنت والرشاكت ذات التلكفة املنخفضة وتغري �ىل مس�توى سلوك 

 حق�قي �ىل �ري ان هذه الب��ة اجلدیدة لتوزیع السفر مل تؤد ٕاىل تغري. الزبناء
  .مس�توى �سویق املغرب �و�ة س�یاح�ة

وٕاذا اكن من البدهي�ي ٔ�ن �سویق و�ة س�یاح�ة ال یمت ٕاال بوجود ربط 
جوي مس�متر، فٕان املك�ب مل یول اه�ما اكف�ا �لشق اجلوي يف خمططه 
�سرتاتیجي وذ� رمغ ٔ�ن تطو�ر الربط اجلوي البعید املدى �رب ا�ار 

واقع ذات التلكفة املنخفضة كق�اة �لتوزیع اكن من بني البیضاء مع اع�د امل
  .أ�هداف اليت سطرها املك�ب وهو ما تضمنه تقر�ر ا�لجنة املوقرة

ٕان قطا�ات �مة من الس�یا�ة اليت ال ميكن ٕا�اكر ٕاماكنیاهتا اكن من 
املمكن ٔ�ن �سامه �شلك ٕاجيايب يف حتسني أ�داء السالف ا��ر لو حظیت 

من طرف املك�ب ویتعلق أ�مر �ملغاربة املقميني �خلارج  �اله�م الالزم
  ." س�یا�ة �ج��ات واحلوافز واملؤمترات واملعارض" والس�یا�ة ا�ا�لیة و

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
لٔ�سف فٕان املك�ب جعز عن �سویق املنتوج الس�یا� وفق املعایري 

  .ا�ولیة اليت تت�ىن ٔ�سالیب م�تكرة لتعز�ز اجلاذبیة
فشل املك�ب یتجسد كذ� يف غیاب رؤیة واحضة وس�یاسة معقلنة 
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الس��ر لك إالماكنیات والفرص املتا�ة سواء ما یتعلق �لس�یا�ة القرویة 
  .ٔ�و تقدمي عروض لفائدة الطبقات املتوسطة

مع أ�سف شلك جتاهل الس�یا�ة ا�ا�لیة، �لرمغ من ٔ�هنا ٔ��د 
ٕا�دى املعیقات أ�ساس�یة لتطو�ر الروافد أ�ساس�یة �لهنوض هبذا القطاع، 
اليت سطرها املك�ب لكن  2020هذا القطاع رمغ ٔ�هنا �اءت مضن رؤیة 

�ىل مس�توى التزنیل الفعيل والواقع �رصد فشال �بريا يف �سب هذا الرهان 
ا�ي یبقى �د م�واضع �ملقارنة وجحم الت�د�ت اليت یوا�ها القطاع 

  .�يق الو�اتالس�یا� وجحم املنافسة احملتدمة مع 
ٔ�یضا من بني ٔ�و�ه القصور اليت طبعت معل املك�ب �دم جنا�ة �ر�مج 
كنوز بالدي وفش� يف اس�تقطاب مغاربة العامل من �الل تقدمي م�توج 
س�یا� �راعي اح�یا�اهتم ورغباهتم وهو ما فوت ٔ�یضا فرصا حق�ق�ا اكن 

  .لس�یاح�ةمن أ��در اس��رها �لشلك أ�م�ل لتعز�ز و�ة املغرب ا
  الس�ید الرئ�س احملرتم

ال ميك�نا احلدیث عن �خ�الالت اليت طبعت معلت املك�ب مبعزل 
عن إالشاكالت الكربى املرتبطة بغیاب ��س�ام و�لتقائیة يف 
الس�یاسات العموم�ة بني خمتلف القطا�ات احلكوم�ة القطا�ات احلكوم�ة 

سرتاتیجیات والربامج اليت من املفرتض ٔ�ن تتقاطع مجیعها خلدمة لك �
املسطرة يف هذا القطاع سواء ما یتعلق بقطاع التجهزي ٔ�و النقل مبختلف 
تفر�اته الطريق واجلوي والبحري، ففي غیاب الت�س�یق بني القطا�ات 
املعنیة تبقى لك �سرتاتیجیات حمدودة أ�فق وهو ما یؤ�ر �شكر سليب 

  .�ىل الس�یا�ة الوطنیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

لقد �ٓ�ر� يف فریق أ�صا� واملعارصة الرجوع ٕاىل التقر�ر الصادر عن 
ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ا�ي رصد �خ�الالت املذ�ورة �ملوازاة مع تقر�ر 
جلنة تقيص احلقائق وعیا م�ا ب�ٔمهیة التقار�ر الصادرة عن مؤسسات احلاكمة 

�ل معه اليت من املفروض ٔ�ن �شلك �قوس خطر جيعل احلكومة تتفا
�جلدیة املطلوبة، �دیة اكنت س�تغين ا�لس عن ا�لجوء ٕاىل �شك�ل جلنة 

لو ٔ�ن احلكومة اختذت  2015لتقيص احلقائق يف موضوع متت ٕا�رته م�ذ 
تدابري ملموسة لتصحیح �خ�الالت املرصودة وتفعیل خمتلف التوصیات 

  .اليت رفعها ا�لس أ��ىل �لحسا�ت
احلكومة تعترب مؤسسات احلاكمة جمرد ت�ٔث�ث وهذا دلیل واحض �ىل ٔ�ن 

�لمشهد الس�یايس الوطين، ول�ست مؤسسات فا�� لها دور حموري يف 
  .تعز�ز قمي الشفاف�ة والت�لیق وربط املسؤولیة �حملاس�بة

خ�اما نؤكد �ىل رضورة حتمل احلكومة ملسؤولیة الس�یاس�یة لت�اوز 
هذه املؤسسة العموم�ة  التدبري �رجتايل لهذا القطاع �شلك �ام، ودور

 .�شلك �اص يف ٔ�فق جتاوز �خ�الالت وتفعیل م�ادئ احلاكمة

م�اقشة تقر�ر جلنة تقيص احلقائق حول �رخ�ص احلكومة �س�ترياد  �نیا،
 :النفا�ت

 :مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة -1
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  ن،الس�یدات والسادة املس�شار�

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة 
تقر�ر جلنة تقيص احلقائق حول �رخ�ص احلكومة �س�ترياد النفا�ت، بناء 

  .�ىل الض�ة اليت ٔ��رهتا معلیة اس�ترياد حشنات النفا�ت من اخلارج
مل املمثر وامسحوا يل بدایة ٔ�ن ٔ�نوه �مس فریق أ�صا� واملعارصة �لع

وا�هودات القمية اليت بذلها السادة ٔ�عضاء ا�لجنة اليت ٔ�رشفت �ىل ٕا�داد 
هذا التقر�ر، وما �لصت ٕالیه من اس�ت��ا�ات وتوصیات صادرة عهنا، واليت 
المست �شلك �يل معظم واملتابعة املطلوبة إالشاكالت و�خ�الالت اليت 

أ�صا� والعارصة �ىل ٔ�ن عرفهتا معلیة تدبري النفا�ت، و�راهن يف فریق 
حتظى �الصات وتوصیات هذا التقر�ر �اله�م الالزم، وذ�  هبدف 
ٕا�ادة النظر يف التدبري احلكويم لهذا القطاع احلیوي ملا � من خطورة 

  .�لغة، حبمك ارتباطه املبارش �سالمة وحصة املواطن املغريب
ید الرئ�س ٔ�ن وق�ل اخلوض يف مضامني تقر�ر ا�لجنة، امسحوا يل الس� 

  :ٔ�بدي املالحظات التالیة
البد لنا وحنن بصدد م�اقشة هذا املوضوع، ٔ�ن ننوه ��ور الك�ري : ٔ�وال

ا�ي لعبه ا�متع املدين والرٔ�ي العام الوطين يف تف�ري النقاش حول حشنة 
النفا�ت إالیطالیة، والت�ذ�ر من خماطرها �ىل الب��ة وحصة املواطن، وهو 

�ویة ا�متع املدين املغريب ورس�ة تفا�� مع خمتلف القضا� ما یؤكد �ىل ح 
ذات البعد الوطين، وحرصه التام �ىل حتق�ق املصل�ة العامة، ويف نفس 
الوقت، ننوه كذ�، بیقظة املؤسسة الربملانیة، وتعاطهيا اجلاد واملسؤول مع 

یتعلق م�ل هذه القضا� اليت �س�ت�ٔ�ر �ه�م الرٔ�ي العام الوطين، ولك ما 
 .�سالمة ؤ�من وحصة وسك�نة املواطنات واملواطنني

�مثن يف فریق أ�صا� واملعارصة، هذه ا�ینام�ة اجلدیدة اليت  :�نیا

اخنرط فهيا جملس املس�شار�ن، وٕارصاره �ىل ممارسة لك وظائفه، ا�س�اما 
مع ما ت���ه الوثیقة ا�س�توریة �اصة يف ما یتعلق بتفعیل ا�ل�ان النیابیة 

قيص احلقائق، لكام دعت الرضورة ٕاىل ذ�، �عتبارها ٕا�دى ا�ٓلیات لت
الرقابیة اليت �روم تعز�ز ٔ�سس احلاكمة اجلیدة واحلد من لك ٔ�شاكل سوء 
ال�س�یري والتدبري اليت تعرفها بعض القطا�ات احلكوم�ة واملؤسسات 

  .العموم�ة
ة الرقابیة، من ال بد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن توا�ر ا�لجوء ٕاىل هذه ا�ٓلی: �لثا

ش�ٔنه الیوم ٔ�ن یعطي �لمؤسسة ال�رشیعیة ح�و�هتا، ویضفي �ىل العمل 
املؤسسايت ا�ميقراطي املزید من الثقة واملصداق�ة، ویعزز �ٓلیات العمل 
املؤسسايت ا�ميقراطي، �� ن�ٔمل يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن ال �كون 
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��غي ٔ�ن �كون ٔ�داة لوضع ٕاعامل هذه ا�ٓلیة هدفا يف �د ذاته، بقدر ما ی 
أ�صبع �ىل لك �خ�الالت والت�اوزات اليت قد تطال العدید من 
القطا�ات وإالدارات و املؤسسات العموم�ة، و تفعیل م�دٔ� ربط املسؤولیة 

  .�حملاس�بة مكبدٔ� ٔ�سايس نصت �لیه الوثیقة ا�س�توریة
ابیة نقول هذا و حنن �س�تحرض الت�ارب السابقة يف جمال ا�ل�ان النی

لتقيص احلقائق اليت اكتفت بعرض تقار�رها و م�اقش�هتا، دون ٔ�دىن م�ابعة 
ٔ�و تفعیل لتوصیاهتا، و بقي املسؤولون عن �خ�الالت بعید�ن عن لك 
مساء� ٔ�و حماس�بة، مفا الفائدة ٕاذن من هذه ا�ٓلیة الرقابیة ٕاذا مل �س�هتدف 

ولیة یتقامسها العدید يف احملص� �كر�س ثقافة احملاس�بة واملساء� و يه مسؤ 
  .من املتد�لني

  الس�ید الرئ�س،
مبا ٔ�ننا الیوم بصدد ٕاعامل ٕا�دى ا�ٓلیات الرقابیة البالغة أ�مهیة، كنا 
ن�ٔمل متك�ننا كفرق �رملانیة من املدة الاكف�ة لالطالع �ىل التقر�ر ودراس�ته 
دراسة م��ٔنیة �لوقوف �ىل اكفة الوقائع و�خ�الالت اليت توصل ٕا�هيا 

عضاء ا�لجنة املوقرة، مفن الصعب ٔ�ن نتداول يف مضمون تقر�ر هبذا احلجم �ٔ 
الس�یايس ول�س المكي يف �زي زمين ضیق و�ري اكيف من ٔ��ل التدق�ق يف 
�الصاته وتوصیاته، وكام تعلمون ٔ�ننا مل نتوصل �لتقر�ر ٕاال مساء یوم 

  .ٔ�مس، عقب تقدميه بعد اجللسة أ�س�بوعیة
أ�صا� واملعارصة، �س�ل يف البدایة ٔ�ن  ومع ذ�، فٕاننا يف فریق

ا�لجنة اكنت �د موفقة يف املهنجیة اليت اعمتدهتا �الل تقصهيا �لحقائق 
وحتلیلها �لوقائع املتعلقة هبذا امللف، ح�ث معلت �ىل امجلع بني اس�تقراء 
مجیع النصوص القانونیة املرتبطة �ملوضوع، بدءا من ال�رشیع ا�ويل املمتثل 

ق�ات ا�ولیة والقوانني املؤطرة الس�ترياد النفا�ت، مرورا �لقوانني يف االتفا
الوطنیة، وصوال ٕاىل الو�ئق وا�راسات والتقار�ر املنجزة، فضال عن 
الز�رات �س�تطالعیة و�س��ع للك أ�طراف املتد��، سواء �شلك 
 م�ارش ٔ�و �ري م�ارش يف القضیة موضوع التحق�ق، وهذا ما جعل الس�یدات

والسادة ٔ�عضاء ا�لجنة یبدلون جمهودا اس�ت��ائیا ملوافاتنا هبذا التقر�ر  الهام، 
  .�ىل الرمغ من الصعو�ت الك�رية اليت ا�رتضهتم

يف هذا الصدد ال �سعنا يف فریق أ�صا� واملعارصة، ٕاال ٔ�ن نعرب عن 
 اس��ائنا، من ٕارصار احلكومة ومتادهيا يف �س�تخفاف �ٔ�دوار الرقابیة اليت

یضطلع هبا الربملان بصفة �امة، ح�ث �اولت �اهدة، كام ورد يف التقر�ر، 
عرق� معل ا�لجنة �لك الس�بل �لحیلو� دون الوصول ٕاىل احلق�قة الاكم�، 

  .مما یؤكد وجود اخ�الالت مجة يف �س�یري وتدبري هذا القطاع
ئق مفا معىن ٔ�ن متتنع اجلهات احلكوم�ة املعنیة عن توفري الرتمجة �لو�

املتوصل هبا واملك�وبة ��لغة إالجنلزيیة وإالیطالیة؟ كام ٔ��رز ذ� التقر�ر، وما 
معىن ٔ�ن متتنع وزارة ا�ا�لیة عن �زوید ا�لجنة �لتقر�ر املنجز خبصوص 

  حشنة النفا�ت إالیطالیة؟ 
امسحوا يل الس�ید الرئ�س، هذا � تفسري وا�د، هو اس�تخفاف 

ٔ�كرث م�ه حماو� عرق� معل ا�لجنة، ورمبا وهللا احلكومة �ملؤسسة الربملانیة 
ؤ��مل ال�سرت عن حقائق ٔ�كرث خطورة مما توصلت ٕالیه ا�لجنة �الل معلها، 

  .وهذا یعكس �لواحض ال مسؤولیة احلكومة
  الس�ید الرئ�س،

اس��ادا ٕاىل تقر�ر ا�لجنة، وانطالقا من مضامني الترصحيات والشهادات 
یبدو ٔ�ن احلكومة املغربیة ال تتعامل �حلزم اليت اس�متعت ٕا�هيا ا�لجنة، 

املطلوب يف اس�تق�ال هذه النفا�ت، ؤ�هنا ال �س�تحرض ا�اطر اليت �س�هبا 
العدید من النفا�ت املس�توردة، ويف اعتقاد� ٔ�ن ما ٔ��ر جضة حول حشنة 
النفا�ت إالیطالیة، ل�س فقط اح�ل اح�واهئا �ىل مواد من ش�ٔهنا ٔ�ن 

حصة املواطنني و�ىل السالمة البی��ة �لبالد، وهتدید  �شلك خطرا �ىل
بل كذ� �یف ت�ساهل احلكومة املغربیة يف . مس�تق�ل أ�ج�ال القادمة

اس�تق�ال هذه النفا�ت، يف الوقت ا�ي تل��ٔ ف�ه ا�ول اليت حترتم نفسها، 
وهتمت بص�ة مواطنهيا ٕاىل تصد�رها ٕاىل �ارج �دودها، �اصة اخلطرية مهنا، 

  .ا تؤ�ر سلبا �ىل الب��ة، ؤ�ن معاجلهتا تتطلب �لكفة مالیة �بريةلكوهن
ومن بني النقاط البالغة أ�مهیة اليت اس�توقف�نا كذ� واملثرية 

من التقر�ر، �ون املغرب بدٔ� يف  22لالس�تغراب، ما �اء يف الصف�ة 
، يف �ني ٔ�ن اسرتاد 2003اس�ترياد الع�الت املطاطیة املقطعة م�ذ س�نة 

، رمغ غیاب نص تنظميي �2012طاقة بدی� انطلق س�نة ) RDF( نفا�ت
یؤطر هذه العملیة، هذا ما �اء �ىل لسان ٔ��د املس�متع ٕا�هيم وا�ي عززه 
بوثیقة، وهذه يف نظر� فضی�ة �برية، �یف �س�تورد احلكومة نفا�ت دون 
وجود ٔ�ي نص تنظميي؟ هذا معل خطري و�ارج القانون، ونعترب يف فریق 

عارصة ٔ�ن معلیات اس�ترياد النفا�ت بدون نص تنظميي يه يف أ�صا� وال
�د ذاهتا جرمية يف حق الوطن واملواطنني واملؤسسات، �س�توجب 
احملاس�بة وحتمیل املسؤولیة املبارشة ل�س فقط �لقطاع املعين بل �لحكومة 

  .�رمهتا
ملیون طن من النفا�ت  �6اء ٔ�یضا يف نفس الصف�ة ٔ�ن املغرب ی��ج 

ٔ�لف طن من النفا�ت اخلطرة، والغریب ٔ�ن ال  340و�، مهنا الصلبة س�ن
 17ٔ��د یعمل م�ٓلها وال ماكن حرقها ٔ�و طمرها، �لام ٔ�ن املس�متع ٕالیه یؤكد ٔ�ن 

ٔ�لف طن فقط هو ا�ي یصدر عن طریق الرشاكت املتعددة اجل�س�یات، 
  وهذا ما یدعو� ٕاىل السؤال، حول م�ٓل البايق من هذا النوع من النفا�ت؟

طة ٔ�خرى �راها �ري مفهومة بتا�، تتعلق �رفض احلكومة ا�لجوء ٕاىل نق
ا�تربات املعمتدة من ٔ��ل الت�ٔكد من سالمة الشحنة املس�توردة، حفسب 

) LPEE( ما ٔ�كده بعض مسؤويل ا�ترب العمويم ��راسات وأ�حباث
من التقر�ر، ٕاذ نفى  24فاحلكومة ال تلزتم بذ�، وهذا ما تضمنته الصف�ة 

عض املسؤولني املس�متع ٕا�هيم تلقي املركز ٔ�ي طلب ٕاجراء حبث من ب
  .الوزارة الوصیة، ٔ�ل�س هذا اس�هتتار بص�ة املواطنني وسالمة بی�هتم؟

و�القة مبعامل إالمسنت واليت تعترب صاح�ة طلب اس�ترياد حشنة 
النفا�ت، فقد ٔ�كد ٔ��د ممثيل املهنیني هبا، ٔ�ن املعامل �ري مؤه�، كام ٔ�كد 



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

26 

 )2018 یولیو 18( 1439 ذو القعدة 04

قسم الوقایة وحماربة التلوث مل یتحقق من الق�اسات الغازیة املن��قة اكم� ٔ�ن 
كام هو حمدد يف االتفاق�ة، و�ق�صار فقط �ىل �ازي وح�د ٔ��س�ید 
الاكربون و�از املیتان، ٔ�س�باب م�عددة مهنا �دم توفر ا�ترب الوطين �ىل 

بذ�، وهذا ٔ�مر املوارد ال�رشیة الالزمة وإالماكنیات ا�لوجس��ك�ة �لق�ام 
خطري �دا، مفا اجلدوى من وجود مؤسسة �ري قادرة �ىل الق�ام مبهمة 

  مراق�ة �نبعا�ت الغازیة اليت ٔ��دثت ٔ��لها؟ 
ن��قل ٕاىل نقطة ٔ�خرى �اءت يف التقر�ر، تعكس بدورها ارجتالیة 
احلكومة يف تدبري القطاع، واملتعلقة ٕ�قدام احلكومة �ىل جتمید مجیع معلیات 

اد النفا�ت بقرار شفوي فقط، وشلكت جلنة ٕالجراء حتق�ق يف اسرت 
مال�سات حشنة النفا�ت إالیطالیة �رئاسة وزارة ا�ا�لیة، ال ٔ��د یعمل 
مصري ذاك التقر�ر وال نتاجئه، فلامذا ٕاذن مت �شك�ل ا�لجنة؟ ٕان اكنت 

ي احلكومة ال تنوي إالفراج عن نتاجئ التحق�ق، ٔ�يه فقط حماو� �هتدئة الر�ٔ 
 العام حىت متر العاصفة؟

  الس�ید الرئ�س،
من بني املالحظات وأ�س�ئ� املقلقة اليت جفرها هذا احلدث، واليت 
نتوقف عندها كذ�، ل�س فقط مشلك اس�ترياد النفا�ت يف �د ذاته، بل 

�ناء فهذه النفا�ت ق�ل وصولها ٕاىل املغرب، �رب م . ٔ�یضا مصدرها اجلغرايف
" La repubblica"الریپوبلیاك إالیطايل حسب موقع اجلرف أ�صفر، 

اكم�انیا (اكنت معبئة ٕ��دى م�اطق �ة  .2017یولیوز لس�نة  05بتارخي 
Campania ( انة امل�"إالیطايل، وخصوصا مبنطقة �سمى �جلنوب� "

"Taverna del re ." وامجلیع یعمل ٔ�ن �ة اكم�انیا يه ٕا�دى اجلهات
ة �لرتاب إالیطايل ، ويه ت�متي ٕاىل جمال اجلنوب إالیطايل العرش�ن املشلك�

املمتزي هبشاش�ته، وحمدودیة اق�صاده وضعف ب��اته التحتیة، ويه من بني 
  .املناطق امللوثة واملصنفة خطر ٕ�یطالیا، وفق املعایري البی��ة املعمتدة

فاخلطورة الس�ید الرئ�س �مكن يف اس�تقدام نفا�ت اكنت خمزنة يف 
رة بی��ا، تعرف ارتفاع �س�بة ال�شوهات اخللق�ة ٕا�دى املناطق ا�ٔكرث خطو 

وارتفاع �س�بة إالصابة ب�ٔمراض الرسطان، كام تؤكد ذ� تقار�ر املعهد 
  .مبدینة �پويل" پاساكل"الوطين �لرسطان 

وهذا ما یطرح اح�ل �رسب املواد املرسطنة وامللوثة �ىل الشحنة 
  .املس�توردة من طرف احلكومة املغربیة

�ىل ضوء النقاش الك�ري واحلاد ا�ي تىل اس�ترياد املغرب ق�ل اخلتام، و 
لشحنة النفا�ت إالیطالیة، وبعد ا�هود الك�ري املبذول من ق�ل ا�لجنة، 
ن�ٔمل يف فریق أ�صا� واملعارصة، ٔ�ن �شلك ذ� مد�ال ٕاللزام احلكومة 
وخمتلف الفا�لني �لتعاطي اجلدي مع لك ما� ارتباط �لبعد الب�يئ بصفة 

امة، وما � �القة بص�ة وسالمة املواطنات واملواطنني، والعمل �ىل �
ٕا��ة املعلومة البی��ة والوعي ب�ٔمهیهتا، ل�س فقط �عتبارها حقا دس�تور�، 
بل يف �ون غیاهبا والتعتمي �لهيا و�دم ٕاطالع الرٔ�ي العام وم�ظامت ا�متع 

  .هذه الض�ةاملدين وإال�الم هبا، هو ما سامه �شلك �بري يف ٕا�رة 

�� فاحلكومة مطالبة الیوم ب�ٔن تت�ىل �روح املسؤولیة، وختاطب 
املغاربة �لك صدق ورصا�ة، مفسؤولیهتا يف هذا امللف بعد تقر�ر ا�لجنة 
ٔ�صبحت واحضة و�بتة، وهو ما �س�توجب ا�فع خبالصات وتوصیات هذا 

 67فصل التقر�ر ٕاىل ٔ�بعد مدى لرتت�ب املسؤولیة ا�س�اما مع مق�ضیات ال
 .من ا�س�تور

 :مدا�� الفریق احلريك -2
  الس�ید الرئ�س،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك مب�لس�نا املوقر يف ٕاطار 
م�اقشة، تقر�ر ا�لجنة النیابیة لتقيص احلقائق حول �رخ�ص احلكومة 

النفا�ت، هذا التقر�ر ا�ي یندرج يف س�یاق تعز�ز �ٓلیات العمل �س�ترياد 
املؤسسايت ا�ميقراطي من �الل جعل جلنة تقيص احلقائق ٔ�داة لرقابة 
احلكومة وبدایة لتفعیل �ٓلیات املراق�ة الربملانیة، وربط املسؤولیة �حملاس�بة، 

  .طبقا ٔ�حاكم ا�س�تور
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

مبوضوع هذه ا�لجنة املوقرة، نود ٔ�ن �س�ل ٔ�نه حسب دراسات  ارتباطا
ملیار طن من النفا�ت املزنلیة  4م�ظمة الص�ة العاملیة، ی��ج العامل حوايل 

  .والصناعیة ٕاضافة ٕاىل ما ت���ه بعض الب�ان من النفا�ت اخلطرة
مالیني طن من النفا�ت  7و�ىل الصعید الوطين فٕان املغرب ی��ج 

س�نو� وهو معدل یت�اوز مس�توى ا�منو  %3.5د�دها یصل ٕاىل ووثرية از 
�ق�صادي �ملغرب، كام ٔ�ن مكیة النفا�ت الصناعیة املنت�ة تصل ٕاىل 

  .ٔ�لف طن من النفا�ت اخلطرة 256ٔ�لف مهنا  600ملیون و
وقد اخنرط املغرب م�كرا يف مفهوم حقوق ومسؤولیات ا�ول يف جمال 

واليت شلكت انطالقة اللزتام ٔ��اليق حيث  1992الب��ة �الل مقة س�نة 
  .احلكومة �ىل ت�ين املبادئ العامة وأ�ساس�یة �لتمنیة املس�تدامة

وطبقا �لمبدٔ� الثاين من ٕا�الن ریو ا�ي یدعو ا�ول ٕاىل سن �رشیعات 
فعا� �ش�ٔن الب��ة، قام املغرب بتعز�ز ٕاطاره ال�رشیعي يف جمال الب��ة والتمنیة  

ن �الل التوق�ع �ىل اتفاق�ات دولیة وٕاصدار قوانني بی��ة املس�تدامة وذ� م
  .�لوفاء �لزتاماته

ؤ�مام دعوة ٕایقاف حركة النفا�ت بني ا�ول النام�ة وا�ول ٔ�قل تصنیعا 
 28واليت صادق �لهيا املغرب يف  1989مارس  22مت اع�د اتفاق�ة �زل يف 

  :واليت هتدف ٕاىل 1995دج�رب س�نة 

 لنفا�ت اخلطرة بني ا�ولاحلد من حتراكت ا 

 م�ع نقل النفا�ت اخلطرة من الب�ان املتقدمة ٕاىل الب�ان أ�قل منوا 

 معاجلة حركة النفا�ت املشعة 
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 تقلیل مكیة ومسیة النفا�ت املتو�ة 

 ضامن إالدارة السلمية بی��ا قدر إالماكن 

 طرة مسا�دة الب�ان أ�قل منوا يف إالدارة السلمية بی��ا �لنفا�ت اخل
 .والنفا�ت أ�خرى اليت تو�ها

  .ؤ��ل �خنراط الفعيل يف حر�یة نقل وعبور النفا�ت
  الس�ید الرئ�س،

  السادة املس�شارون،
ٕان النفا�ت �شلك بدیل طايق سواء �ىل مس�توى املطارح العموم�ة 
املراق�ة واليت �رشف �لهيا امجلا�ات الرتابیة من �الل معلیة طمر النفا�ت 

ة واليت ٕ�ماكهنا ٔ�ن تعطي �از املیطان یمت اس�تغال� مكورد طايق، كام املزنلی
جعالت مطاطیة، بالس��ك، "ميكن ملعامل �مسنت اس�تعامل النفا�ت 

  .�طاقة بدی� عن الوقود �حفوري" ثوب، ورق، خشب
فٕان  2016وحسب تقار�ر الرابطة أ�وربیة لٕالمسنت الصادر يف مایو 

اسعة �ن�شار يف دول �حتاد أ�وريب طاقة النفا�ت ٔ�صبحت و 
وخصوصا �ىل مس�توى صنا�ة �مسنت واليت تعد من ٔ�كرث الصنا�ات 

 100اس�هتالاك �لطاقة، ٕاذ ٔ�ن انتاج طن من ٕامسنت وا�د �س�تلزم حرق 
مما ی��ج عنه " حفم، مازوت، �از طبیعي"�یلو غرام من الوقود أ�حفوري 

  .ز ثنايئ ٔ��س�ید الاكربون�یلو غرام من انبعا�ت �ا 650حوايل 
و�ل�د من انبعا�ت ثنايئ ٔ��س�ید الاكربون اليت تعد املس�ب الرئ�يس 
لظاهرة التغريات املناخ�ة، بدٔ� التفكري يف بدائل الوقود أ�حفوري يف مصانع 

حرق النفا�ت وخصوصا مهنا الع�الت : �مسنت واكن احلل أ�م�ل هو
ويه �لیط من نفا�ت البالس��كو ) RDF(املطاطیة ٔ�و النفا�ت املسامة 

  .الورق و الثوبوالاكوا�شو
ون���ة �لجهود املبذو� دولیا اخنفضت �س�بة �ع�د �ىل الطاقة 
التقلیدیة يف مصانع �مسنت �شلك �بري �اصة يف دول العامل املتقدم، 
حبیث یالحظ التحول حنو الوقود البدیل يف مصانع �مسنت �شلك �بري، 

حتاد أ�وريب یعزتم رفع �س�بة اس�ت�دام طاقة النفا�ت يف حبیث ٔ�ن �
مما س�یحقق  %95، ويه ال�س�بة احلالیة، ٕاىل %36مصانع �مسنت من 

ملیار ٔ�ورو ویقلل من انبعا�ت ثنايئ ٔ�و�س�ید الاكربون  15.6وفرا قدره 
  .م�اكطون س�نو� 41مبقدار 

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون، 
قطاع �مسنت �ملغرب ووفقا لالتفاق�ة املربجمة بني القطاع الويص  ٕان

�س�تورد نفا�ت الس�تعاملها �وقود بدیل،  2003ومجعیة �مسنت�ني س�نة 
وخصوصا الع�الت املس�تعم� يف أ�فران وا�هزة، طبقا ملعایري وطنیة 

كة مع خبصوص �نبعا�ت الغازیة الواجب ا�رتا�ا ومراق�هتا �رب جلنة مشرت 

القطاع الويص يف الب��ة وخمترب مؤهل ٕالجراء حتالیل حول معلیة احلرق 
  .ومراق�ة حتالیل املصدر �لنفا�ت املس�تعم�

وا�ي �ش�متل  RDFو�لرجوع ٕاىل ٔ��د ٔ�نواع الوقود البدیل واملسمى 
�ىل مكو�ت قاب� لال�رتاق تتكون من بقا� البالس��ك والقامش و الورق 

حسب القطاع الويص �ىل  2012اس�ترياده م�ذ س�نة  واخلشب فقد بد�ٔ 
  .الب��ة ویمت اس�تعام� �وقود بدیل دا�ل معامل �مسنت املغربیة

ومن هذا املنطلق فٕان معلیة اس�ترياد حشنة النفا�ت إالیطالیة س�نة 
اليت ٔ��رت �دال يف ٔ�وساط املهمتني �لب��ة متت وفقا ٔ��امك القانون   2015

بري النفا�ت والت�لص مهنا ونصوصه التطبیق�ة، واليت املتعلق بتد 28-00
�سمح �س�ترياد النفا�ت �ري اخلطرية  من ٔ��ل تدو�رها ٔ�و �مثیهنا، 
وا�س�اما مع مق�ضیات اتفاق�ة �زل �ش�ٔن مراق�ة نقل النفا�ت اخلطرية �رب 

وصادقت �لهيا  1995احلدود والت�لص مهنا، اليت انضم ٕا�هيا املغرب س�نة 
، الس�� مهنا ت� املتعلقة بوجوب إالنفاق 1994ٔ�یطالیا س�نة  ق�ل ذ�

املس�بق بني ا�و� املصدرة وا�و� املس�توردة ق�ل الق�ام ب�ٔیة معی� لنقل 
  .النفا�ت، والتحقق من سالمهتا من مواد سامة ٔ�و خطرة ترض �لب��ة

هذا، ولقد متت هذه العملیة وحتت ٕارشاف القطاع احلكويم امللكف 
قة واملعادن واملاء والب��ة  ورئ�س احلكومة  يف ٕاطار اتفاق�ة الرشاكة �لطا

املوقعة بني الوزارة امللكفة �لب��ة �ٓنذاك والرابطة املهنیة لعامل إالمسنت، 
واليت حتدد تدابري ورشوط اس�ترياد النفا�ت قصد اس�ت�دا�ا �وقود يف 

اة اليت حتد من ٔ�فران مصانع إالمسنت، واليت جيب ٔ�ن �كون مزودة �ملصف
  .إالنبعا�ت الغازیة يف الغالف اجلوي، ؤ��زة لق�اس المكیة اليت یمت انبعا�ا

�الوة �ىل ذ�، فٕان معلیة �س�ترياد املذ�ورة متت حتت ٕارشاف 
والسلطات املغربیة ) ٕایطالیا(ومراق�ة وت��ع السلطات ا�تصة بب� امل�ش�ٔ 

طبقا ملا هو م�صوص �لیه يف اتفاق�ة  �عتباره الب� املس�تق�ل لهذه النفا�ت،
�زل، �لتحقق من طبیعهتا وخصائصها الفزي�ئیة، من �الل الت�لیالت اليت 
ٔ�جریت ق�ل وبعد دخول هذه النفا�ت ٕاىل أ�رايض الوطنیة، هبدف الت�ٔكد 
من �لوها مما هو خطر ٔ�و سام ومن مدى مطابقهتا ملا هو مسموح به 

  .�لتصد�ر و�س�ترياد
ب ذ�، وجب إالشارة ٕاىل ٔ�ن معلیات الرشوع يف �مثني هذه ٕاىل �ان

النفا�ت �رب ٕاحراقها تمت حبضور الرشطة البی��ة وا�ترب الوطين �لب��ة 
الوطنیة، �لسهر �ىل مطابقة �نبعا�ت الغازیة الناجتة عن ذ� �لمعایري 

اء املتعلق مباكحفة تلوث الهو  03-13الق�اس�یة املنصوص �لهيا يف القانون 
ونصوصه التطبیق�ة، وجتنب ٔ�ي ت�ٔثري حممتل �ىل حصة الساكن والب��ة بو�ه 

  .�ام
ٔ�ن ننوه ��هودات اليت یبدلها قطاع �مسنت من  نود ،و�ملناس�بة

�الل تنف�ذ اسرتاتیجیة بی��ة ت�ىش مع املبادئ التوجهيیة املغربیة �لتمنیة 
انع امسنت املغرب املس�تدامة، ح�ث �س�تحرض �ىل س��ل ا��ر جتهزي مص

�لك من �ٓیت �ها و�ٓسفي ومرا�ش ب�ٔ�دث أ��زة �لتمثني الطايق �لنفا�ت 
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املزنلیة والتحمك يف قذف وانبعا�ت �ازات �ح�باس احلراري ح�ث تبلغ 
طن يف الس�نة، مما  100.000المكیة إالجاملیة اليت یمت �مثیهنا ٔ�كرث من 

  .لنفا�تس�سامه يف تقلیل ا�ٓ�ر البی��ة ملدافن ا
كام جتدر إالشارة، ٕاىل ٔ�ن العدید من ا�ول املتقدمة تعمل بدورها �ىل 
تدو�ر النفا�ت ٔ�و اس�تعاملها ٕالنتاج الطاقة، ح�ث �شري ٔ��دث تقار�ر 

، ان طاقة النفا�ت 2016الرابطة أ�وروبیة لٔ�مسنت، والصادر يف مایو 
ن جناح هذا ٔ�صبحت واسعة �ن�شار يف دول �حتاد أ�ورويب، �ري �ٔ 

�خ�یار مرتبط ��ور ا�ي تقوم به احلكومات من �الل هتیئة املناخ 
املناسب �رب وضع ال�رشیعات الالزمة، �ٕالضافة ٕاىل �خ�یار الصحیح 

  .�لمنظومة اليت تدار هبا النفا�ت
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕاننا يف الفریق احلريك نؤكد �ىل ٔ�ن موضوع اس�تعامل الشحنة �وقود 
بدیل من النفا�ت بدل الوقود �حفوري مس�ٔ� تق�یة ومعلیة، واكنال بد 
من عقد ندوات ولقاءات معلیة تواصلیة مع امجلعیات البی��ة �لوقوف �ىل 
ٔ�مهیة املوضوع ، ورفع ا�ل�س واخللط ا�ي ٔ�دٕ�ىل الفهم املغلوط لهده 

  .العملیة
  :لتوصیاتويف هذا إالطار نعرض �ىل ٔ�نظار ا�لس املوقر بعض ا

تعدیل االتفاق�ة املربمة بني القطاع الويص �ىل الب��ة ومجعیة �نيي  -
 .�مسنت ومالمئهتا مع مس�ت�دات ومسؤولیة املغرب يف جمال الب��ة

دمع القطاع الويص �ىل الب��ة مبوارد �رشیة خمتصة يف تدبري النفا�ت  -
 .و�نف�اح �ىل امجلا�ات لتقویة قدرات ٔ�طرها وموظفهيا

عامل �مسنت برضورة التجهزي ب�ٓلیات وتق�یات يف املس�توى حث م -
ا�ويل قادرة �ىل اك�شاف انبعاث الغازات السامة والضارة املمكن ا�س�یاهبا 

 .يف الهواء من جراء حرق النفا�ت

التواصل مع مجعیات ا�متع املدين املهمتة ��ال الب�يئ ومن �ال� مع  -
من اس�تعامل الطاقة أ�حفوریة مبعامل  الرٔ�ي العام لفهم رضورة �نتقال

 .�مسنت ٕاىل الطاقة البدی� املتضمنة يف النفا�ت
وخ�اما ٔ�ودٔ�ن انوه ��لجنة املوقرة، رئ�سا ؤ�عضاء، �ىل جمهودمه اجلبار 
الجناز هذا التقر�ر �لك موضوعیة وشفاف�ة، والشكر موصول لرئ�س 

ام ا�لجنة ، وكذا لك ومك�ب ا�لس ا��ن وفروا لك الوسائل ل�سهیل ع
  .املسؤولني يف القطا�ات احلكوم�ة واملؤسسات العموم�ة �ىل ٕافادهتم �لجنة

 :مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -3
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

 085.13ور والقانون التنظميي رمق من ا�س�ت 67طبقا ٔ�حاكم الفصل 
یولیو  31املتعلق بطریقة �س�یري ا�ل�ان النیابیة لتقيص احلقائق الصادر يف 

، وكذا مق�ضیات النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن الس�� ٔ�حاكم 2014
م�ه، �رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب  78املادة 

ة ا�صصة ملناقشة تقر�ر ا�لجنة النیابیة لتقيص احلقائق يف هذه اجللسة العام
�رخ�ص "حول  2017د�سمرب  27اليت شلكها جملس املس�شار�ن بتارخي 

  ".احلكومة �س�ترياد النفا�ت
  الس�ید الرئ�س،

بدایة البد ٔ�ن ننوه �جلو العام ا�ي طبع ٔ�شغال ا�لجنة �ىل مدى 
ا�ي ا�سم �لنقاش اجلاد  ٔ�شهر من العمل املتواصل وا�ؤوب، 7حوايل 

واملسؤول من طرف الس�یدات والسادة ٔ�عضاء ا�لجنة من �ة، وكذا 
التفا�ل إالجيايب من طرف خمتلف املسؤولني ا��ن مت �س��ع ٕا�هيم 
لٕال�اطة �ملوضوع من خمتلف جوانبه، سواء تعلق أ�مر مبسؤويل القطاع 

ٔ�و ممثل  LPEEوأ�حباث  الويص �ىل الب��ة ٔ�و ا�ترب العمويم ��راسات
�نيي إالمسنت، ح�ث المس�نا �الل خمتلف ٔ�طوار ٔ�شغال ا�لجنة إالرادة 
الواعیة والرغبة امجلاعیة من ٔ��ل متكني جملس�نا املوقر، ومن �ال� الرٔ�ي 
العام الوطين، من مالمسة مجمو�ة من احلقائق ذات الص� مبوضوع 

حض ال مغوض ف�ه بصفة �شلك وا" �رخ�ص احلكومة �س�ترياد النفا�ت"
�اصة، وهو ما وقف�ا �لیه �شلك �يل �ى ممثيل القطاع اخلاص ا��ن مت 
�س��ع ٕا�هيم من ممثيل �نيي �مسنت ا��ن مثنوا مجیعا م�ادرة جملس 
املس�شار�ن ل�شك�ل جلنة تقيص احلقائق يف هذا املوضوع لتوضیح بعض 

ت �ىل ٕا�ر ما تناقلت جوانب الغموض احملیطة هبذا امللف واليت �شلك
وسائل إال�الم من معلومات ؤ�خ�ار يف بعض أ�ح�ان م�ناقضة وم�ضاربة 

 .حول هذا املوضوع
  الس�ید الرئ�س،

لقد متزيت �ج��ات اليت ُعقدت مع ممثل القطاع اخلاص بصف�ه فا�ل 
ممارس يف املیدان، �لوقوف �ىل املشالك احلق�ق�ة اليت تتصل مبوضوع تدبري 

ت املس�توردة من اخلارج، واليت تربز �شلك �يل ماكمن القصور يف النفا�
هذه العملیة، مما جيعلنا ملزمني بتجهزيات معینة يف ٔ�فق الوصول ٕاىل املعایري 
أ�وربیة، ؤ�ن القطاع اخلاص ممثال يف �نيي �مسنت ولت�اوز الصعو�ت 

 RDF )Refuseاملرتتبة عن اس�تعامل النفا�ت املس�توردة و�لتدق�ق مادة 
Derived Fuel ( املس�ت�لصة من النفا�ت الصلبة �طاقة بدی� �لطاقة

أ�حفوریة يف مصانع ٕانتاج �مسنت، معل �ىل التوق�ع �ىل اتفاق�ة بني 
، �س��رات 2003مجعیته املهنیة والسلطة احلكوم�ة امللكفة �لب��ة س�نة 

املس�تخرج من  خضمة وملكفة �رب جتهزي ٔ�فران الس�تق�ال الوقود الصلب
والتحمك يف �نبعا�ت الناجتة عن حرقها، حفاظا �ىل  (RDF)النفا�ت 

  .الب��ة وا�رتام املعایري املعمول هبا يف هذا الش�ٔن
ويف ٕاطار �لسات �س��ع اليت عقدهتا ا�لجنة، قدم ممثلو القطاع 

مجمو�ة من املقرت�ات والتوصیات البناءة حول ) قطاع �مسنت(اخلاص 
امل الوقود الصلب املس�تورد من اخلارج واملس�تخرج من النفا�ت، من اس�تع
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ٔ��ل تضمیهنا مضن التوصیات العامة اليت رفعهتا ا�لجنة ٕاىل هذه اجللسة 
العامة يف �القهتا بت�ٔهیل الو�دات الصناعیة املغربیة ومالءمهتا مع املعایري 

  .عتبارا�ولیة، و�متىن هبذه املناس�بة من احلكومة ٔ��ذها بعني �
  الس�ید الرئ�س،

ٕاننا يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب ومن موقعنا كفا�لني اق�صادیني 
يف املیدان نثري �ن��اه ٕاىل رضورة ٕارشاك املهنیني وٕاعطاء احلوار بني 
احلكومة وممثيل القطاع اخلاص نفسا ٕاجيابیا من �الل ٕا�داد وبلورة ٔ�هداف 

لت��ع، �اضعة �لتق�مي املس�متر، ٕ�رشاف �دیدة من املمكن حتق�قها، قاب� � 
ورشاكة مع لك املتد�لني يف القطاع، �راعى يف وضعها حتق�ق �لتقائیة مع 
خمتلف الربامج احلكوم�ة أ�خرى ذات الص�، حىت �س�تجیب ملطالب 
وتطلعات املهنیني واملس�مثر�ن، من �الل حتدید وضبط ٕاجراءات اس�ترياد 

املتعلق بتدبري النفا�ت  28.00ق�ضیات القانون واس�تعامل النفا�ت، طبقا مل 
والت�لص مهنا، وا�ي شلك تطبیقه انعطافا هاما يف اسرتاتیجیات احلفاظ 

  .�ىل الب��ة واس�ت�دام الطاقات البدی� وإال�كولوج�ة
  الس�ید الرئ�س،

ويف اخلتام فٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب ننوه مرة ٔ�خرى 
�رخ�ص احلكومة �س�ترياد "النیابیة لتقيص احلقائق حول بعمل ا�لجنة 

، وكذا مبضمون التقر�ر ا�ي حنن الیوم بصدد م�اقش�ته، كام �زيك "النفا�ت
التوصیات اليت �اءت مضمنة يف هذا التقر�ر، نظرا ٔ�مهیهتا وقدرهتا �ىل 
 تطو�ر وحتسني دور خمتلف الفا�لني واملتد�لني يف حامیة الب��ة من أ�رضار

  . الناجتة عن معلیات تدو�ر النفا�ت بصفة �امة
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا

 :مدا�� الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي -4
  .الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ��رشف �لتد�ل �مس الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي يف 

احلقائق حول �رخ�ص احلكومة �س�ترياد  م�اقشة مرشوع تقر�ر جلنة تقيص
النفا�ت، مذ�ر�ن ٔ�ن الفریق مل یتوصل �لتقر�ر ٕاال یوم ٔ�مس، بعد �لسة 
�س��ع ٕاىل التقر�ر، وهو أ�مر ا�ي مل یرتك لنا الوقت الاكيف لالطالع 
�ىل مضام�نه وحتلیلها ومقار�هتا وحتدید املواقف �ش�ٔهنا، لكن كام یقول 

  ".ذ لكه ال یرتك بعضهما ال یؤ�:"املثل
مرا�اة �لضغط الزمين والخ�تام ا�ورة احلالیة، البد من ال�سجیل ٔ�نه 

من �ري املعقول ٔ�ن تنجز ا�لجنة معلها يف شهور ومبجهودات �برية 

م�ذ  2016یولیوز  15وتضحیات لك ٔ�عضاهئا م�ذ �شك�ل ا�لجنة يف 

ين الك�ري والعمل ، هذا ا�هود الزم2017دج�رب  27عقدها ٔ�ول اج�ع يف 

املك�ف نقول ٔ�ن الواجب ٕاعطاء وم�ح الوقت الاكيف �لفرق قصد إالطالع 

�ىل مضامني هذا التقر�ر، فالغایة من هذا ا�متر�ن ا�ميقراطي والغایة من 

تفعیل �ٓلیة جلان تقيص احلقائق دس�تور� ل�س هو ذاهتا، ٔ��ل اجلهات 

متكني الربملان من �ٓلیات مراق�ة  إال�الم�ة والرتامك المكي �لحصی� بقدر ما هو

دس�توریة متك�ه من التحق�ق يف ملفات وقضا� لها �ٓ�رها ووقعها �ىل 

  .احلاكمة

ومن �ب تزنیه �م العقالء عن العبث، فٕاننا يف الفریق ا�س�توري 

ا�ميقراطي �ج�عي كنا من بني املوقعني �ىل �شك�ل جلنة تقيص احلقائق 

  .رياد النفا�تهو �رخ�ص احلكومة �س�ت

وٕاميا� م�ا ب�ٔن املؤسسات ال�رشیعیة فوق م�طق ا�هتافت �ىل إالشا�ات 

اليت قد جير لها إال�الم والرٔ�ي العام بدوافع �امضة، ال �كون قامئة �ىل 

ٔ�ساس واقعیة وموضوعیة، ؤ��ل إالنصاف والبحث عن احلق�قة والكشف 

  .احلق�قة عهنا، اكن من الرضوري �شك�ل هذه ا�لجنة �لكشف عن

ولقد �اءت مضامني التقر�ر وبعد شهور من العمل اجلاد واملسؤول 

ٔ�عضاء ا�لجنة بتقر�ر یؤكد ٔ�ن �رخ�ص احلكومة الس�ترياد النفا�ت م�ري 

�ل�ساؤالت، مل �س�تطع التقر�ر حتدید ٔ�ي مسؤولیة ٔ�ي �ة، ومل �متكن من 

صات �امة اجلواب الواحض عن مدى قانونیة هذا �س�ترياد، مك�ف�ا خبال

تتعلق �لتدبري العمويم �لت�لص من النفا�ت احمللیة واملس�توردة، وحنن كنا 

نتطلع ٕاىل ٕاصال�ات ٔ�قوى ل�س ٕالدانة هذا الطرف ٔ�و ذاك، ولكن الطالع 

الرٔ�ي العام �ىل حق�قة أ�مور وعن ا�ٓ�ر وا�لفات لهذه النفا�ت ومدى 

 يف ٔ�وساط إال�الم والرٔ�ي خطورهتا �ىل ح�اة الناس، كام مت الرتوجي ��

  .العام

وق�ل ٔ�ن ٔ�خ�مت، هناك مالحظة ٔ�ساس�یة وجوهریة �ىل هذا التقر�ر، 

ح�ث مل یمت الكشف عن طبیعة املس�تجوبني وعن هو�هتم وتدو�ن ٕاشهاداهتم 

وترصحياهتم، وهو أ�مر ا�ي جعل التقر�ر مف�قدا �لمصداق�ة �ع�ده �ىل 

، وهو أ�مر ا�ي جعل التقر�ر ال "وبنيٕافادة املس�تج"عبارات �امضة م�ل 

�س�تجیب لرشوط التقيص عن احلقائق، وال ميكن اع�د إالفادات الواردة 

فهيا وال حىت �ىل �الصاته، ٔ�ن ا�لجنة مل �كشف عن هویة وطبیعة 

  .املس�تجوبني

ٔ�كتفي هبذا القدر، مؤكد�ن ٔ�ن مالحظة فریق�ا �ىل مضامني التقر�ر ال 

س، بل اكن هناك معل ج�ار و�بري للك السادة تد�ل يف �ب التب��

ٔ�عضاء ا�لجنة ورئاسة ا�لجنة واملوظفني، لكن طموح�ا ٕاىل تفعیل وتزنیل 

سلمي �ٓلیات املراق�ة املتا�ة دس�تور� لهذه املؤسسة، جعلنا �راهن �ىل 

جلان تقيص احلقائق ل�ست مطلوبة �اهتا بل مطلوب الكشف عن احلقائق 

  .لیة ل�س فقط �لرقابة بل �لحاكمة الربملانیةوحتدید املسؤولیات �ٓ 

  .وشكرا


