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 لتاريخ: الثالثاء 03 ذو القعدة 1439 )17 يوليو 2018(.

 لرئاس9: املستشار السيد عبد القادر سالمة، الخليفة الرابع لرئيس 
املجلس.

الخامسة  الساعة  من  إبتداء  دقيقة،  وخمسون  ثالث   لتوقيت: 
والدقيقة الثالثة والعشرين مساء.

جدللا ألعمال: جلسة مخصصة لتقديم:

1- تقرير اللجنة النيابية لتق�صى الحقائق حول املكتب الوطني املغربي 
للسياحة؛

الحكومة  ترخيص  حول  الحقائق  لتق�صي  النيابية  اللجنة  تقرير   -2
باستيراد النفايات.

 ملستشارا لسيداعبدا لقادراسالم9،ارئيسا و لس9:

وغادي نفتحو جلسة أخرى تتعلق بدراسة تقارير لجن نيابية لتق�صي 
الحقائق حول املكتب الوطني املغربي للسياحة، وكذلك تقرير اللجنة 

النيابية لتق�صي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات.

إذن على بركة هللا، أعلن عن افتتاح هذه الجلسة.

 لسيد تال لسادةا ملستشارينا ملحت0مين،

أيهاا وحضورا لكريم،

استنادا إلى أحكام الفصل 67 من الدستور، وعمال بأحكام القانون 
التنظيمي رقم 085.13 املتعلق بطريقة تسيير اللجن النيابية لتق�صي 
املجلس  تنص على تخصيص  التي  منه   17 املادة  الحقائق، والسيما 
ال رملاني املعني بجلسة أو جلسات عمومية ملناقشة مضمون التقرير 

داخل آجال ال يتعدى أسبوعين من تاريخ إيداعه لدى مكتب املجلس.

وكذلك طبقا للنظام الداخلي ملجلس املستشارين، وخاصة أحكام 
الباب السابع من الجزء األول منه، وبناء على مداوالت املكتب، مكتب 
ندوة  واتفاق   ،2018 يوليوز   9 بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  في  املجلس 

الرؤساء بتاريخ 10 يوليوز 2018.

يخصص املجلس هذه الجلسة العامة لتقديم–كما سلف الذكر–
املغربي  الوطني  املكتب  الحقائق حول  لتق�صي  النيابية  اللجنة  تقرير 
ترخيص  حول  الحقائق  لتق�صي  النيابية  اللجنة  وتقرير  للسياحة، 

الحكومة باستيراد النفايات.

اللجنة، وطبقا لقرار  نائبة مقرر  الكلمة للسيدة  وقبل أن نحيل 
املكتب، سيعقد املجلس جلستين واحدة هذه، واحدة إن ناء هللا غدا 

في الصباح لالستمرار في مناقشة التقريرين املذكورين.

لكافة  والتقدير  الشكر  بجزيل  جميعا  باسمكم  أتقدم  أن  وأود 

املجهودات  على  الحقائق  تق�صي  لجنتي  أعضاء  والسادة  السيدات 

الكبيرة والجبارة التي بذلوها في سبيل القيام بجمع املعلومات إلنجاز 

التقريرين املرفوعين إلى املجلس املوقر، وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل 

ألطر وموظفي املجلس الذين رافقوا اللجنتين طيلة أطوار أنغالهما.

كما أنهي إلى علمكم بأن التقريرين سيوزعان اآلن، مبانرة بعد 

االستماع إلى التقرير ديال اللجنة.

وأعطي الكلمة مبانرة للسيدة وفاء القا�صي، وفاء القا�صي نائبة 

مقرر لجنة لتق�صي الحقائق لتقديم التقرير.

تق�صىا و ش9ا مقررا نائب9ا لفاءا لقا�صي،ا  ملستشارةا لسيدةا
 وحقائقاحولا ملكتبا لوطنيا ملغربياللسياح9:

نكر ا لسيدا لرئيس.

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون،

الحقائق  تق�صي  لجنة  أعضاء  والسادة  السيدة  باسم  أتشرف، 

حول املكتب الوطني املغربي للسياحة، أن أقدم أمام مجلسنا املوقر 

ملخصا للتقرير الذي أعدته اللجنة وصادقت عليه بإجماع الحاضرين، 

والذي سيتم توزيعه على مختلف الفرق واملجموعات ال رملانية بمجلس 

املستشارين.

 لسيدا لرئيس،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلن،

إن السياق العام الذي تشكلت فيه هذه اللجنة تميز بدخول بالدنا 

في عهد دستوري جديد تضمن مقتضيات دستورية متقدمة أكدت على 

باملحاسبة،  آلياتها، وربط املسؤولية  الحكامة، وإعمال  تعزيز مبادئ 

مقدمتها  وفي  لل رملان،  الرقابية  الوظيفة  وتقوية  تعزيز  إلى  باإلضافة 

اللجان النيابية لتق�صي الحقائق، وتميز هذا السياق أيضا بتزامن عمل 

اللجنة مع املراحل األخيرة لتنزيل رؤية 2011-2020، حيث أدت إلى 

بروز مؤنرات، نسبيا سلبية، على مستوى نسبة تنفيذ أهداف الرؤية، 

باملجلس،  الفرق واملجموعات  بادرت  40%، حيث  35 و  بين  تتأرجح 
مجتمعة إلى جمع توقيعات قصد تشكيل لجنة لتق�صي الحقائق حول 

املكتب الوطني املغربي للسياحة للوقوف على أدائه في مجال الترويج 

السياحي ببالدنا، ومالمسة العوامل التي تعيق التنزيل األمثل ألهداف 

الرؤية واالستراتيجيات املنبثقة عنها، كما يأتي تشكيل هذه اللجنة، في 

سياق األدوار التي يضطلع بها املكتب الوطني املغربي للسياحة في الترويج 

للمنتوج السياحي الوطني، الذي رسمت معالم توجهاته بخارطتي طريق 

عشرية 2001-2010 ثم 2011–2020.
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 لسيدا لرئيس،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلن،

بعد تشكيل اللجنة، وانتخاب رئيسها وأعضاء مكتبها في أول اجتماع 
لها، نرعت في عملها، حيث قررت في ثاني اجتماع لها تحديد منهجية 
النتغالها، وحصر الفترة الزمنية 2010-2017، التي سيشملها التق�صي، 
ثم القضايا واملحاور التي سيتم إدراجها في املراسالت التي وجهت إلى 
الوطني  املكتب  تعاقبوا على  الذين  السياسيين واإلداريين  املسؤولين 
املغربي للسياحة ومهنيي القطاع، املمثلين باملجلس اإلداري للمكتب، 
وحصر الئحة البيانات والوثائق التي ستعتمدها في عملها للوقوف على 

حقيقة ما جرى.

والوثائق  القانونية  والنصوص  الدراسات  الالئحة  هذه  وتشمل 
املحاسباتية، وملخص تقرير املجلس األعلى للحسابات حول املكتب 
جلسات  أثناء  املقدمة  العروض  إلى  إضافة   ،2013 سنة  الصادر 
االستماع، حيث تقرر عقد جلسات االستماع، للمسؤولين السياسيين 
تم  وهكذا  للسياحة،  املغربي  الوطني  باملكتب  واملهنيين  واإلداريين 

االستماع إلى السادة:

واالقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي  والنقل  السياحة  وزير   -
االجتماعي، باعتباره رئيسا للمجلس اإلداري للمكتب الوطني املغربي 

للسياحة؛

- املدير بالنيابة للمكتب الوطني املغربي للسياحة؛

- املدراء املتعاقبين على املكتب الوطني املغربي للسياحة منذ 2010 
لغاية 2017؛

لوزارة  والخوصصة، وممثل سابق  العامة  املنشآت  نائب مدير   -
املالية باملجلس اإلداري للمكتب؛

• ثالثة من ممثلي املهنيين باملجلس اإلداري للمكتب الوطني املغربي 
للسياحة:

- رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة؛

- رئيس الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية؛

- رئيس الفدرالية الوطنية لوكاالت أسفار املغرب؛

كما تم االستماع إلى رئيس جمعية املستثمرين السياحيين.

وقامت اللجنة، تطبيقا للمقتضيات القانونية املنظمة ألنغالها، 
بتوثيق جميع أعمالها، من خالل تحرير محاضر مفصلة بخصوص كل 
اجتماعاتها، باإلضافة إلى التسجيل بالصوت والصورة لكل أعمالها، 
كل  تتضمن  ذاكرة  وبطاقتي  والصورة،  بالصوت  أقراص مدمجة   8(
 42 اللجنة  الزمني النتغال  الغالف  بلغ  وقد  الصوتية(.  التسجيالت 
ساعة، موزعة على 20 اجتماعا، 9 منها خاصة بجلسات االستماع، 
دون احتساب الوقت الذي استغرقته عملية فحص الرصيد الوثائقي، 

والتقارير، ومدة صياغة التقرير.

 لسيدا لرئيس؛

 لسيد تال لسادةا ملستشارين؛

لقد واجهت اللجنة أثناء القيام بعملها بعض الصعوبات والعراقيل، 
منها صعوبة تحديد الفترة الزمنية التي سيشملها التق�صي، ثم موضوع 
االستراتيجيات  مردودية  وتقييم  التحري  نحو  التوجه  بين  التق�صي، 
املعتمدة من قبل املؤسسة، أم االقتصار على الجوانب التي تمس التدبير 
املالي واإلداري للمؤسسة، وانطالقا من هذا املقت�صى ترى اللجنة أن 
تثير انتباه مكتب املجلس أن يولي أمر تحديد مواضيع التق�صي بالدقة 
لعمل  املخصص  الزمني  الحيز  مع  مالئمة  لجعلها  الالزمتين  والعناية 

اللجنة املحدد قانونا في ستة أنهر.

اللجنة من طرف املكتب الوطني املغربي  إلى عدم تمكين  إضافة 
للسياحة من الوثائق املطلوبة باللغة العربية، مما تطلب من اللجنة 
مجهودا مضاعفا الفتحاص الوثائق، وإعادة تحرير مضامينها بالعربية، 
كما أن البيانات املحاسباتية املتوصل بها من املكتب لم يتم التجاوب 

.Excel بشأن تسليمها على تطبيق

ورغم هذه الصعوبات، فقد توصلت اللجنة من خالل افتحاص 
التقارير والوثائق ومداوالت جلسات االستماع إلى حقائق ترصد حجم 
على  بشكل جوهري  تؤثر  والتي  املكتب،  فيها  يتخبط  التي  اإلنكاالت 
والحكامة،  واإلداري  املالي  التدبير  مستويات  خالل  من  مردوديته، 

وتوزعت على النحو اآلتي:

• التدبير املالي للمكتب الوطني املغربي للسياحة:

حيث  من  اللجنة،  عمل  انشغاالت  أهم  املالية  الجوانب  نكلت 
امليزانية وصرف االعتمادات املخصصة للعمليات التسويقية وتسيير 
السياحة  العقارات ومداخيل  به، وكراء  العاملين  املكتب، من أجور 
ومدى مالءمة النتائج املحققة، مع ما تم انفاقه بهذا الشأن مسجلة 

بأن مالية املكتب تعاني من:

- غياب ميزانية قارة للتنمية السياحية، حيث كان من املتوقع منح 
املكتب، وفق رؤية 2020 مليار و300 مليون درهم سنويا لتفعيل مخطط 
العمل، إال أنه يالحظ أنها لم تتجاوز النصف، كما أن نفقات الترويج 
إجماال من برامج اإلنهار والدعاية والشراكات تصل بالكاد 1.5%من 
مداخيل السياحة، في الوقت الذي تشكل 3% النسبة املتعارف عليها 

دوليا؛

- عدم ترنيد وعقلنة اإلعانات املوجهة لقطاع الطيران؛

- عدم استخالص املكتب لجميع مداخيل الرسوم التي تأتي من 
ليالي املبيت التي قد تصل إلى 190 مليون درهم سنويا، في حين أن مبالغ 
التحصيل الفعلية ال تتجاوز 120 مليون درهم سنويا، مما يثير الغموض 
وعدم التوازن بهذا الشأن، األمر الذي يفوت على املكتب مداخيل تقدر 
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بحوالي 70مليون درهم سنويا؛

- بعض الحسابات الختامية للمكتب الزالت تحت التحفظ وغير 
مصادق عليه من الجهات املختصة؛

- إرتفاع مبالغ الديون بسبب عدم أدائها في اآلجال املحددة، والتي 
تصل في بعض األحيان إلى 200 يوم تأخير، األمر الذي يحمل ميزانية 

املكتب أداء غرامات التأخير؛

في  ارتفاع  يالحظ  حيث  بالخارج  املعارض  تدبير  في  اختالالت   -
االعتمادات املرصودة لها، مقابل تراجع في حجم املساحات املخصصة 

إضافة إلى الفو�صى وسوء التدبير الذي يشوبها؛

- غياب ترنيد النفقات واالعتمادات املوجهة لالستثمار؛

- صعوبة تحويل االعتمادات للمندوبيات نتيجة تعقد املساطر؛

- عدم تفويت العقارات التي الزالت عالقة في ذمة املكتب نتيجة 
تعقد مسطرة التصفية، بالرغم من أن املجلس اإلداري كان قد اتخذ 

قرارا بشأن تفويتها؛

- ارتفاع العبء املالي للعقارات التي لم يتم تفويتها )فنادق وقطع 
أرضية(، خاصة فيما يتعلق بأنغال الصيانة؛

- ارتفاع غير م رر لبعض تكاليف التسيير )كلفة السكن الوظيفي 
للسيد املدير العام تقدر بسومة كرائية نهرية تصل إلى 50 ألف درهم 

وكراء املندوبيات بالخارج التي تكلف حوالي 10 ماليين درهم سنويا(.

بالنسبة للتدبير اإلداري للمكتب الوطني املغربي للسياحة وقفت 
اللجنة على سلسلة من املالحظات تتجلى في:

- عدم استقرار االستراتيجيات التي تبقى رهينة بتغيير املسؤولين؛

- خصاص في املوارد البشرية باملندوبيات بالخارج )2 إلى 3 موظفين 
فقط(، مما يؤثر سلبا على أدائها؛

موظفين  بين  باملندوبيات  الخاصة  البشرية  املوارد  تنويع  عدم   -
مغاربة وآخرين بالبلدان مقر املندوبية، الذي كان من املمكن أن يساهم 
في تخفيض التكاليف املالية، من جانب، ثم تملك املعطيات املتعلقة 

بالبلد وسهولة التواصل مع الشرائح املستهدفة من جانب آخر؛

- قيام املكتب الوطني املغربي للسياحة بإنجاز العديد من الدراسات 
تسجل  الخصوص  بهذا  منها،  االستفادة  دون  باهضة  مالية  بتكلفة 
اللجنة عدم تجاوب املكتب الوطني املغربي للسياحة معها بتمكينها بأي 

من هذه الدراسات بالرغم من مراسلتها له؛

- عدم قدرة املكتب على مواكبة التطورات الذي يعرفها السوق 
السياحي، خاصة في مجال التسويق؛

رئيس  هو  التي  الو�صي  الوزير  بين  والتواصل  التنسيق  في  - خلل 
املجلس اإلداري بحكم القانون واملدير العام للمكتب؛

- تعيينات املدراء باملكتب تتم في بعض األحيان بشكل انفرادي من 
طرف املدير العام للمكتب؛

- يعاني املكتب في هيكلته الحالية من صعوبة التفاعل واالستجابة 
دينامية  يعرف  الذي  السياحة  لسوق  واملتجددة  املستمرة  للمطالب 

كبيرة ومتسارعة.

وبالنسبة ملؤنر الحكامة باملكتب الوطني املغربي للسياحة سجلت 
اللجنة:

- غياب الرقابة بخصوص القطاع غير املهيكل املتمثل في الشقق 
والرياض واملنازل املعدة للكراء من قبل الجهات املعنية، الداخلية، 

املالية، السياحة؛

- إنكالية االستفراد، أحيانا، باتخاذ القرارات داخل املكتب، في 
تجاوز ملقتضيات القانون املؤطر للمكتب وألنغال املجلس اإلداري به، 
التي تجعل من الوزير هو رئيس املجلس اإلداري الذي يقرر في برامج 

العمل واالستراتيجيات؛

- عدم تفعيل لجنة االستراتيجية واالستثمار؛

- عدم تفعيل لجنة التسيير–التي تعود رئاستها للوزارة الوصية–
منذ سنة 1974؛

- غياب جهاز أو لجنة خاصة بتدبير األزمات؛

- ضعف الشفافية والتشاور مع املهنيين مع غياب تمثيلية وازنة لهم 
باملجلس اإلداري؛

- عدم جدوى العمليات اإلنهارية خالل فترة العطل التي تشكل 
الحمالت  تكثيف  يجب  الذي  الوقت  في  للسياحة،  الذروة  فترات 

اإلنهارية خالل فترات الركود السياحي؛

- تقادم القانون األسا�صي للمكتب، والذي يستوجب التحيين وذلك 
من أجل مسايرة التطورات وإعادة النظر في العالقة مع املهنيين؛

- ممارسة املكتب الوطني املغربي للسياحة الختصاصات أخرى غير 
املنصوص عليها في القانون األسا�صي للمكتب، التي تتمثل في الترويج 
والربط  كالطيران  أخرى  بمهام  االهتمام  إلى  تعدت  بل  والتسويق، 

الجوي، التي أصبحت من املهام األساسية في العقود األخيرة؛

الوطني  املكتب  بين  في االستراتيجيات والرؤى  االلتقائية  - غياب 
والخطوط  السياحية  للهندسة  املغربية  والشركة  للسياحة  املغربي 

الجوية امللكية املغربية؛

- غياب أي تقييم للدعم املوجه للطيران والحمالت اإلنهارية من 
حيث املردودية واالعتمادات املرصودة لها؛

العدالة  بخصوص  واضحة  سياسة  على  املكتب  توفر  عدم   -
االجتماعية واملجالية في مجال التسويق والترويج.
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 لسيدا لرئيس؛

 لسيد تال لسادةا ملستشارين؛

انطالقا من هذه املالحظات، ارتأت اللجنة، اقتراح تسع توصيات 
من نأنها تطوير أداء املكتب الوطني املغربي للسياحة، تتجلى فيما يلي:

1. إعادة النظر في القانون املنظم للمكتب الوطني املغربي للسياحة، 
السياحة والتنافسية  يتيح مالءمة صالحياته مع متغيرات سوق  بما 
الك رى التي يعرفها، وتحيين تركيبة املجلس اإلداري لضمان فعاليته 
وتدعيمه بتمثيلية وازنة للمهنيين، ولجنة تنفيذية لتتبع ومواكبة تنزيل 

قراراته من قبل إدارة املؤسسة؛

2. تفعيل لجنة التسيير التي ظلت مجمدة منذ إعادة تنظيم املكتب 
الوطني املغربي للسياحة منذ سنة 1974؛

املغربي  الوطني  املكتب  يصرفها  التي  النفقات  وترنيد  عقلنة   .3
للسياحة، من إعانات ووسائل الدعاية واإلنهار، في اتجاه الرفع من 

مردوديتها بالتتبع الدائم لنتائجها؛

4. تنويع األسواق السياحية املستهدفة والبحث عن آفاق واعدة 
لجلب السياح، على النحو الذي يحقق أهداف استراتيجيات القطاع، 
في أفق الرفع من حصة التمويل الدعائي والترويجي املخصص للمكتب 

لبلوغ املؤنر الدولي املتعارف عليه 3%؛

5. تطوير نظام الحكامة باملكتب الوطني املغربي للسياحة بنظام 
وتقييم  والتتبع  باملراقبة  يتعلق  فيما  خاصة  االستراتيجية،  اليقظة 

املردودية وتدبير األزمات؛

6. اعتماد دليل عملي دقيق لعمل املندوبيات بالخارج فيما يتعلق 
بالتدبير املالي والتعيينات بها؛

لضمان نفافية  دقيق  وإجرائي  دليل مسطري  وضع  7. ضرورة 
التسيير املالي للمكتب الوطني املغربي للسياحة؛

8. تبني استراتيجيات وبرامج عمل بتمويالت، تمكن من إرساء البعد 
الجهوي والسياحة الداخلية والعدالة املجالية في محاورها الرئيسية؛

9. توحيد وتجميع الهيئات واملؤسسات العمومية املرتبطة بالقطاع 
السياحي داخل هيئة واحدة، في أفق تعميم هذا اإلجراء على مختلف 

املؤسسات العمومية الوطنية املكلفة بالترويج للمغرب.

 لسيدا لرئيس،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلن،

ختاما، تود اللجنة النيابية لتق�صي الحقائق حول املكتب الوطني 
املغربي للسياحة، وهي تضع بين أيدي مجلس املستشارين هذا التقرير، 

أن تع ر عن أملها في أن تؤخذ خالصاتها وتوصياتها بعين االعتبار.

في هذا السياق، ال يسعني، وأنا أتلو هذا التقرير، وباسم اللجنة، إال 
أن أنوه بمناخ التوافق واإلجماع واالنضباط للسيدة والسادة أعضاء 

اللجنة، الذين لم يتوانوا في بذل مجهودات كبيرة بتفان ومسؤولية، 
وباملناخ الذي ساد أنغالها في كل مراحل عملها وعلى جميع املستويات.

وال يفوت أعضاء اللجنة أن يتقدموا بشكرهم الخاص إلى رئاسة 
ومكتب املجلس وأمينه العام، على تعاونهم الدائم واملستمر طيلة مسار 
انتغال اللجنة، كما ننوه بطاقمها اإلداري، الذي واكب أعمالها بالتزام 

ومسؤولية.

نكرا على إصغائكم والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

إمضاءارئيسا لل ش9: السيد الحسين العبادي.

إمضاءانائب9امقررا لل ش9: املستشارة السيدة وفاء القا�صي.

 لسيدارئيسا و لس9:

نكر ا لسيدةا ملقررةاعلىاهذ ا لتقريرا لشامل.

واآلن ننتقل إلى تقديم تقرير اللجنة النيابية لتق�صي الحقائق حول 
ترخيص الحكومة باستيراد النفايات في حدود 25 دقيقة، أعطي الكلمة 

للسيدة مقررة اللجنة السيدة امال ميصرة.

 ملستشارةا لسيدةا مالاميصرة،امقررةاو ش9اتق�صيا وحقائقا
حولاترخيصا وحكوم9اباستي0 دا لشفاياتا:

نكر ا لسيدا لرئيس.

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون،

يشرفني أن أعرض أمام مجلسنا املوقر ملخصا لتقرير لجنة تق�صي 
الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات.

بداية، تشكلت هذه اللجنة بناء على الضجة املثارة بعد استيراد 
إحدى شحنات النفايات من الخارج، والتي عرفت تفاعالت مختلفة على 
جميع املستويات املجتمعية، نظرا لآلثار السلبية التي يمكن أن تلحقها 

بالبيئة.

وتفاعال مع الضجة اإلعالمية واحتجاجات الرأي العام الناتجة عن 
استيراد شحنة نفايات من إيطاليا، وشحنات مماثلة تم الحديث عنها، 
بادرت  املستشارين،  ملجلس  املوكول  الدستوري  الدور  من  وانطالقا 
الفرق واملجموعات النيابية باملجلس إلى جمع توقيعات، قصد تشكيل 
املرتبطة  التفاصيل  مختلف  على  للوقوف  الحقائق  لتق�صي  لجنة 
بترخيص الحكومة الستيراد النفايات بشكل عام، والترخيص للشحنة 

املذكورة بشكل خاص.

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون،

بمقت�صى الفصل 67 الذي يمنح لل رملان بمجلسيه إمكانية تشكيل 
لجان نيابية لتق�صي الحقائق، يناط بها جمع املعلومات املتعلقة بوقائع 
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العمومية، وإطالع  أو املؤسسات واملقاوالت  بتدبير املصالح  أو  معينة 
املجلس الذي نكلها على نتائج أعمالها.

املتعلق   085.13 رقم  التنظيمي  القانون  مقتضيات  على  وبناء 
بطريقة تسيير اللجان النيابية لتق�صي الحقائق، الصادر األمر بتنفيذه 
بظهير نريف رقم 1.14.125 الصادر في 3 نوال 1435، املوافق ل 31 
يوليوز 2014، ومقتضيات املواد 77، 78، 79، 80، من الباب السابع 
للنظام الداخلي ملجلس املستشارين، تقدم 42 مستشارة ومستشارا 
بطلب تشكيل لجنة لتق�صي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد 
النفايات في 15 يوليوز 2016، وأنعر السيد رئيس مجلس املستشارين 
 ،2016 يوليوز   19 بتاريخ  تشكيلها  بموضوع  الحكومة  رئيس  السيد 
وانتهى أجل إفادة الحكومة بأن الوقائع املطلوب التق�صي بشأنها ليست 
موضوع متابعة قضائية بتاريخ 05 غشت 2016، وعلى إثر ذلك بانر 
مجلس املستشارين مسطرة التشكيل والتي عرفت تأخرا بسبب تأخر 
تزامن  كما  ممثليها،  انتداب  في  ال رملانية  واملجموعات  الفرق  بعض 
تشكيلها مع التأخر الحاصل في تشكيل الحكومة الذي استغرق ستة 

أنهر.

وقد وجه مكتب املجلس الدعوة لعقد االجتماع األول لهذه اللجنة 
في 22 نون ر 2017، وقرر بناء على طلب من بعض الفرق ال رملانية تأجيل 
املالي برسم  القانون  االنتهاء من دراسة  بعد  ما  إلى  اجتماع تشكيلها 

السنة املالية 2018.

وتم توجيه دعوة لعقد اجتماع اللجنة يوم 14 دجن ر 2017، مبانرة 
بعد التصويت على القانون املالي في 11 دجن ر 2017، ليتم تأجيله مرة 
ثانية إلى 15 دجن ر 2017 بطلب من أحد الفرق، وأجل مرة أخرى بطلب 
من نفس الفريق إلى 19 دجن ر 2017، حيث تم تأجيله مرة أخرى إلى 26 
دجن ر 2017 بطلب من فريق آخر، ليقرر على إثر ذلك مكتب املجلس 

تشكيل اللجنة يوم27 دجن ر 2017.

وعقدت لجنة تق�صي الحقائق حول "ترخيص الحكومة باستيراد 
النفايات" اجتماع تشكيلها بتاريخ 27 دجن ر 2017 بصفة رسمية، تحت 
أعضائها  أمام  قدم  الذي  املحترم،  املستشارين  مجلس  رئيس  رئاسة 
عرضا مقتضبا تضمن السياق الذي تطلب تشكيلها واملداخل القانونية 

واإلجراءات املؤطرة لعملها.

ليتم مبانرة عملية هيكلتها على النحو اآلتي:

- السيد أحمد تويزي من فريق األصالة واملعاصرة: رئيسا؛

- السيد مبارك السباعي من الفريق الحركي: نائبا أوال للرئيس؛

- السيدة فاطمة الزهراء اليحياوي من فريق االتحاد املغربي للشغل: 
نائبة ثانية للرئيس؛

- السيدة أمال ميصرة من فريق العدالة والتنمية: مقررة للجنة؛

- السيدة رجاء الكساب من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية 

للشغل: النائبة األول للمقررة؛

- السيدة نجاة كمير من فريق األصالة واملعاصرة: النائبة الثانية 
للمقررة؛

- موالي الطيب املوساوي من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية: 
عضوا؛

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  أبدوح  اللطيف  عبد  السيد   -
والتعادلية: عضوا؛

- السيد لحسن أدعي من فريق التجمع الوطني لألحرار: عضوا؛

- السيد عبد الحميد الصويري من فريق االتحاد العام ملقاوالت 
املغرب: عضوا؛

- السيد محمد علمي من الفريق االنتراكي: عضوا؛

الديمقراطي  الدستوري  الفريق  من  آيتعال  عائشة  السيدة   -
االجتماعي: عضوا؛

- السيد عدي شجري من مجموعة العمل التقدمي: عضوا.

ولتسهيل عمل اللجنة في املهام املوكولة إليها، وفر املجلس جميع 
الوسائل اللوجيستيكية واملعلوماتية الضرورية لعملها، ووضع القاعة 
رقم 8 رهن إنارتها لعقد جلسات االستماع، مجهزة بالوسائل السمعية 
والبصرية لتوثيق الجلسات، كما وضع رهن إنارتها طاقما إداريا مكونا 
من 7 موظفين، وأستغل هذه املناسبة لتقديم الشكر باسم أعضاء 
اللجنة ملجموع الطاقم اإلداري على كل املجهودات املعت رة التي بذلها 

طيلة مدة انتغال اللجنة.

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون،

لقد بلغ الغالف الزمني النتغال اللجنة 8 ساعات ونصف لالجتماعات 
التحضيرية لجلسات االستماع، و23 ساعة ونصف استغرقتها جلسات 
االستماع، بينما بلغت الحصة الزمنية لقراءة وتفحص وترجمة الوثائق 
70 ساعة، أما تفريغ أقراص جلسات االستماع بلغ 107 ساعات، فيما 
بلغت املدة الزمنية املحددة الجتماعات التعديل واملوافقة على مشروع 

تقرير اللجنة 21 ساعة ونصف.

وبخصوص منهجية العمل، فقد صادقت اللجنة في أولى اجتماعاتها 
املنعقد بتاريخ 08 يناير 2018 على نظامها الداخلي الذي يحدد سير 
عملها طبقا ملقتضيات القانون التنظيمي املؤطر لها، وتم تخصيص 
خالل  من  املوضوع،  جوانب  جميع  من  للتمكن  اجتماعات  أربعة 

االستماع ومناقشة مجموعة من العروض:

عمل  وتدبير  لسير  القانونية  واإلجراءات  املساطر  حول  عرض   -
اللجان النيابية لتق�صي الحقائق،
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- وعرض حول اإلطار القانوني لعملية استيراد النفايات،

النفايات املستوردة وكيفية معالجتها  أنواع  - وعرض تقني حول 
وفوائدها وأضرارها على البيئة.

االستماع  لجلسات  االرتدادي  عملها  برنامج  اللجنة  حددت  كما 
ملسؤولين حكوميين حاليين وسابقين وأطر سامية وإداريين ومهنيين، 

ارتبطت صفاتهم ومهامهم باملوضوع.

كما اتفقت اللجنة على تحديد برنامج زياراتها االستطالعية ملجموعة 
بديل،  كوقود  املستعملة  النفايات  بتثمين  تقوم  التي  الوحدات  من 
ومطارح النفايات العمومية املراقبة بناء على ما توفر لديها من معلومات 
بجلسات االستماع، وفي إطار تحديد املفاهيم املرتبطة باملوضوع، من 
 )RDF( خالل مناقشة عرض تقني نامل، اتضح أن املقصود بنفايات
 Refuse :كمادة أساسية موضوع الشحنة املذكورة، تعني باإلنجليزية
النفايات املشتقة كوقود بديل، واملعرف  Derived Fuels وبالعربية: 
القابلة  الحرارية  القيمة  ذات  الثانوية  والنواتج  النفايات  بمجموع 
لالسترداد، التي يمكن استخدامها كوقود بديل في األفران، لتعويض 
بعض أنواع الوقود األحفوري التقليدي، مثل الفحم، إذا استجابت 

ملواصفات صارمة.

كما توصلت اللجنة برصيد وثائقي مهم اعتمدته في عملها حيث 
نمل النصوص القانونية وتقارير املراقبة املعدة من طرف املخت رات 
العروض  وكذا  الوزارة  طرف  من  محددة  إدارية  ومساطير  املعتمدة 
املقدمة من طرف الخ رات أو التي قدمها املستجوبون أثناء جلسات 

االستماع.

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون،

واجهت اللجنة خالل عملها إنكالية تتعلق بترجمة بعض الوثائق، 
استجابة  وعدم  واإليطالية  اإلنجليزية  باللغتين  املكتوبة  تلك  خاصة 
الجهات الحكومية املعنية لطلب اللجنة بالقيام بترجمتها، تحت ذريعة 
عدم توفرها على وسائل الترجمة، ال�صيء الذي تطلب مجهودا إضافيا 
من أعضاء اللجنة وفريق العمل اإلداري املواكب لعملها في ترجمة هذه 

الوثائق.

كما لم تتوصل اللجنة بجواب من وزارة الداخلية على املراسلة 
املتعلقة بتزويدها بالتقرير الذي أعدته خالل التحقيق الذي بانرته 

بخصوص شحنة النفايات اإليطالية.

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون،

عقدت اللجنة 12 جلسة استماع، انطلقت بعد هيكلتها وتحديد 
منهجية عملها، موثقة بالصوت والصورة، همت مجاالت االختصاص 
من  ملجموعة  اللجنة  استمعت  حيث  أمامها،  املاثلين  للشهود 

ضمنهم  من  اإلداري،  التسلسل  حسب  الو�صي،  للقطاع  املسؤولين 
مسؤولين سابقين، وإضافة للمعطيات املرتبطة بالجوانب القانونية، 
لجنة  بموضوع  وعالقتها  إدارية  وحدة  لكل  املوكولة  واالختصاصات 
تق�صي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات، وبناء على 
األسئلة الدقيقة املفصلة واملبانرة ألعضاء اللجنة، فإن أهم اإلفادات 

الواردة في الشهادات يمكن حصرها كما يلي:

في إطار الجواب على استفسارات أعضاء اللجنة حول املرتكزات 
واألسس القانونية املؤطرة ملسار عمليات استيراد الحكومة لشحنات 
النفايات، أكد مختلف الشهود في إطار جلسات االستماع أن القطاع 
والوطنية  الدولية  القانونية  املساطر  بكافة  التزم  البيئة  الو�صي على 
أثناء عملية استيراد النفايات، وال يستورد إال ما يتم تصنيفه في خانة 
النفايات غير الخطرة، وصرح الشهود بوجود الضمانات الكافية التي 
تنص عليها "اتفاقية بازل" بكون هذه النفايات غير خطيرة بشهادة من 

مخت رات محلية وأجنبية معتمدة.

ووفقا إلفادة بعض الشهود فإن اإلجراءات املتعلقة بمراقبة دخول 
النفايات للمغرب تمت وفقا للمقتضيات املنصوص عليها في القانون 
رقم 00-28، املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ونصوصه التطبيقية 
باستيراد  وتسمح  الخطرة  النفايات  استيراد  نهائية  بصفة  تمنع  التي 
النفايات غير الخطرة من أجل إعادة تدويرها أو تثمينها كطاقة مكملة 
أو بديلة باملصانع واملعامل سواء اإلسمنتية أو الشركات الطاقية، كما 
ألزمت وزارة البيئة املعامل بالقيام بدراسة األثر البيئي وفقا ملقتضيات 
القانون 12.03، إضافة إلى احترام مضامين االتفاقية اإلطار املوقعة 

بين الوزارة الوصية واملهنيين املشتغلين في قطاع حرق النفايات.

وأنار بعض الشهود، أن عملية استيراد النفايات تخضع لعملية 
مراقبة دقيقة وتتبع مسطري انطالقا من البلد املصدر إلى حين دخولها 
تراب اململكة للوقوف على مدى احترام الشروط املتعلقة بنوعية هذه 
النفايات ومكوناتها الكيميائية والفيزيائية وإخضاعها للتحاليل من أجل 

التأكد من خلوها من النفايات الخطرة والسامة.

وبعد تفحص الوثائق املتوصل بها من طرف القطاع الو�صي تم 
رصد مجموعة من أنواع النفايات التي يستوردها املغرب من الخارج، 

نذكر منها:

- Plastique, ferrailles, pneus déchiquetés, RDF, cuivre, 
polyster, textiles éponge, ferrailles fonte au chrome, PVC 
plastique, mousse, caoutchouc cryogénique, fer, billette 
)ferrailles(

كما أكد الشهود املعنيون أن عملية استيراد النفايات من طرف 
2.14.505 والذي ينص على منح  الحكومة يؤطرها مشروع املرسوم 
رخصة استيراد أو تصدير أو عبور النفايات من طرف السلطة الحكومية 
املكلفة بالبيئة، بعد استطالع رأي القطاعات الوزارية املعنية وتحديد 
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نروط وكيفيات تسليم تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن 
أنشطة مناطق التصدير الحرة والنفايات غير الخطرة وتراخيص عبور 

النفايات الخطرة ع ر التراب الوطني وكذا تراخيص تصدير النفايات.

واستدل الشهود املعنيون بمضمون املادة 43 من القانون املتعلق 
بتدبير النفايات والتخلص منها الذي يشترط في الفقرة األولى أن استيراد 
النفايات غير الخطرة بهدف تدويرها أو تثمينها يفرض أن تكون مدرجة 
في الئحة تحدد بمرسوم، وهذا املرسوم الذي يحدد املواد املسموح 
باستيرادها لم ينشر في الجريدة الرسمية إلى اليوم على الرغم من أنه 

عرض في مجلس حكومي.

انعقاد إحدى جلسات االستماع،  أدلى أحد الشهود، خالل  وقد 
بوثيقة داخل اللجنة، تؤكد أن الشروع في استيراد العجالت املطاطية 
املقطعة )Pneus1déchiquetés( من طرف الشركات االسمنتية، انطلق 
منذ سنة 2003، في حين بدأ املغرب باستيراد نفايات )RDF( كطاقة 

بديلة سنة 2012، رغم غياب نص تنظيمي يؤطر هذه العملية.

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون،

أفاد أحد الشهود أن املغرب ينتج 6 مليون طن من النفايات الصلبة 
سنويا، منها 340 ألف طن من النفايات الخطرة، ومن ضمنها 40 ألف 
الرادياتور املسماة )PCB( وتساءل نفس الشاهد عن  طن من زيوت 
مآل هذه النفايات، ومكان حرقها، مستخلصا أن 340 ألف طن من 
النفايات الخطرة ال يصدر منها املغرب سنويا إال 17 ألف طن عن طريق 
الشركات املتعددة الجنسية واملؤطرة بقوانين تحترمها هذه الشركات، في 
حين يجهل مصير الباقي داخل بالدنا على مستوى مكان الحرق أو مع أي 

مكونات أخرى يتم حرقها.

وحمل أحد الشهود املسؤولية املبانرة لوزارة التجارة والصناعة في 
استيراد مادة متالنيات الحديد )la1ferraille( قصد تدويرها في معامل 
صوناسيد، دون تنسيق أو مراقبة مع وزارة البيئة بحكم إمكانية حمل 

هذه املادة ملكونات مشعة وسامة.

وأفاد أحد الشهود، أن مساهمة الجماعات املحلية في إنتاج مادة 
RDF بمطارحها سيمكنها من تخفيض تكاليف طمر نفاياتها املنزلية، 
واإلسهام في إيجاد حلول للوقود الطاقي البديل، حيث أن 2.5 طن من 

RDF تعــوض 1 طن من الفيول.

قرارا  أولى  مرحلة  في  اتخذت  الحكومة  أن  الشهود  بعض  وأفاد 
بتوقيف استيراد جميع أنواع النفايات بعد ضجة النفايات اإليطالية، 
قبل أن يتم في مرحلة ثانية إيقاف هذا القرار ليسري فقط على استيراد 

RDF.نفايات

كما أكد أحد الشهود خالل جلسات االستماع أنه تم توقيف عملية 
استيراد شحنات نفايات RDF بعد الضجة املثارة حول استيراد الشحنة 

اإليطالية، بتعليمات نفوية فقط..

النفايات  من  طن   2500 بخصوص شحنة  الشهود  أحد  وصرح 
اإليطالية، أن الحكومة قررت وضعها تحت املراقبة في انتظار استكمال 

التحريات التي فتح بشأنها تحقيق من أجل اتخاد قرار نهائي.

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون،

في محاولة من أعضاء اللجنة لفهم املعايير التقنية التي يجب توفرها 
لدى املنشأة املستفيدة من حرق النفايات، تم االستماع للمسؤولين 
حول  بعرض  تقدموا  الذين  واألبحاث،  للدراسات  العمومي  باملخت ر 
املستوى التقني واملعرفي وأهم املنجزات الذي اكتسبها منذ تأسيسه، 

كمؤسسة تقنية ومرجعية وطنية.

وتم التأكيد على أن املخت ر العمومي لألبحاث والدراسات، املخت ر 
املعتمد على الصعيد الوطني إلجراء بحوث تفصيلية وتحاليل، ونفى 
الوزارة  من  بحث  إجراء  طلب  أي  يتلق  لم  املخت ر  بأن  املسؤولون 
بخصوص الشحنة املستوردة من إيطاليا، وبأن تدخل املخت ر اقتصر 
الذي  التحقيق  إطار  في  واالستشارة  الخ رة  أعمال  في  املساهمة  على 
بانرته اللجنة املختلطة املعتمدة من وزارة الداخلية، والتي تم تزويدها 

بجميع التقارير املنجزة ملدة معينة مع جمعية مهنيي اإلسمنت.

املخت رات  إلى  اللجوء  عملية  أن  املستجوبون  املسؤولون  وأنار 
املعتمدة أمر ضروري والتعامل مع مخت ر )LPEE( يبقى اختياريا من 
طرف معامل االسمنت ومجاالت وتوقيت تدخله تظل رهينة بالطلب 
أو الضرورة. وأن النتائج والتقارير ال تليها عمليات مراقبة وتتبع بشكل 

رسمي.

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون،

لقد أفاد ممثل مهنيي االسمنت أمام اللجنة أن املعامل اإلسمنتية 
غير مؤهلة )100%على حد تعبيره( مقارنة مع دول أوروبا، بل هي ملزمة 
معظم  وبأن  األوروبية،  املعايير  إلى  للوصول  معينة  بتجهيزات  للقيام 
النفايات غير الخطرة املستوردة توجه إلى الحرق في مصانع اإلسمنت 
وفقا لالتفاقية امل رمة بين جمعية مهنيي االسمنت والقطاع الحكومي 
املكلف بالبيئة والتي وقعت سنة 2003، وبأن هذا التوجه الجديد كلف 
استثمارات ضخمة خالل السنوات األخيرة في تجهيز أفران الستقبال 
الوقود الصلب املستخرج من النفايات والتحكم في األدخنة والغبار 

الناتج عن حرقها.

وبخصوص أحد نركات االسمنت، فإنها تستوفي نسبة مهمة من 
حاجياتها من الوقود الصلب من النفايات خاصة العجالت املستعملة، 
ما من نأنه تخفيف الضغط على مطارح النفايات املنزلية املراقبة، 

وتقليص نسبة استهالك أراض وعقارات جديدة لطمر هذه النفايات.
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الوقاية  قسم  تحقق  عدم  إلى  اإلداريين  املسؤولين  أحد  وأنار 
ومحاربة التلوث من القياسات الغازية املنبثقة بأكملها، وكما هو محدد 
 "CO'' في االتفاقية وإنما يقتصر فقط على غازي وحيد أكسيد الكاربون
وغاز امليتان CH4 وأنار من جانب آخر إلى عدم توفر املخت ر الوطني 
وتغطية  بواجبه  للقيام  لوجيستيكية  وإمكانيات  بشرية  موارد  على 
املراقبة ع ر التراب الوطني. ويقتصر حسب إفادة الشهود بأنه يقوم 
فقط بمراقبة اآلليات املستعملة من طرف املخت ر العمومي للدراسات 

واألبحاث.

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون،

 13.03 القانون رقم  أن  الجلسات  في  إليهم  املستمع  أنار معظم 
املتعلق بمكافحة تلوث الهواء ينص في املادة 4 على: "يحظر لفظ أو 
إطالق أو رمي أو السماح بلفظ أو إطالق أو رمي مواد ملوثة في الهواء 
كالغازات السامة أو األكالة أو الدخان أو البخار أو الحرارة أو الغبار أو 
الروائح بنسبة تفوق القدر أو التركيز املسموح به حسب املعايير التي 
تحددها نصوص تنظيمية"، بحيث يلزم كل شخص بالوقاية والتقليص 
والحد من انبعاث املواد امللوثة في الجو التي من نأنها أن تضر بصحة 
اإلنسان والحيوان والنبات واملآثر واملواقع أو تكون لها آثار ضارة على 

البيئة بشكل عام.

وحسب تصريح أحد املستوجبين فإن عملية مراقبة القطاع غير 
املهيكل في مجال تثمين النفايات، تستدعي إصدار إطار قانوني ينظم فئة 

اجتماعية عريضة التي يشكل التثمين موردا أساسيا لرزقها.

وصرح الشهود أن القانون 23.12 الذي يغير بموجبه القانون رقم 
السماح  بهدف  جاء  منها،  والتخلص  النفايات  بتدبير  املتعلق   28.00
التراب الوطني،  النفايات الخطرة من املناطق الحرة داخل  باستيراد 
ملعالجتها قصد التخلص منها، أو تثمينها في إحدى املنشآت املنصوص 

عليها في املادة 29 من نفس القانون.

كما أنار الشهود إلى أهمية تحسيس الجماعات الترابية بأهمية 
إنتاج نفايات RDF باملطارح، وإمكانية استعمالها كوقود بديل بهدف 
جهة،  من  طمرها  يتم  التي  املنزلية  النفايات  كمية  من  التقليص 
والتخفيف من خطر مادة الليكسيفيا على الفرنات املائية من جهة 

أخرى.

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون،

اإليطالية،  النفايات  التي خلفتها عملية استيراد  الضجة  إثر  على 
جمدت الحكومة بقرار نفوي جميع عمليات استيراد النفايات، وموازاة 
مع ذلك، كونت لجنة مكلفة بإجراء تحقيق في مالبسات شحنة النفايات 

اإليطالية برئاسة وزارة الداخلية.

أكد  االستماع،  جلسات  خالل  اللجنة  أعضاء  أسئلة  على  وبناء 
مختلف الشهود أنه لم يتم توصل أيا منهم كطرف معني بنتائج التقرير 
املعد من طرف وزارة الداخلية، إلى حدود تقديم نهاداتهم أمام اللجنة.

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون،

في إطار استكمال التحقيق والوقوف على األدلة كما هي في الواقع، 
نظمت اللجنة زيارتين استطالعيتين همت املطرح العمومي للنفايات بأم 
عزة ضواحي الرباط، ومركز تثمين النفايات املنزلية املستعملة كوقود 
بديل )RDF(، و"الفارج هولسيم" بوسكورة و"إيكوفال الكارة" وذلك 
 ،)RDF( قصد معاينة عملية تثمين النفايات املنزلية وتحويلها إلى مادة
املناطق  من  القادمة  الخطرة  النفايات  من  التخلص  كيفية  وكذلك 

الحرة املغربية.

ووقف أعضاء اللجنة على مختلف مراحل فرز وتدوير النفايات، 
بالوحدات  املتواجدة  املخت رات  طرف  من  مكوناتها  تحليل  وطرق 

الصناعية.

ونظرا لضيق الوقت سأمر إلى االستنتاجات.

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون،

بين  والتعارض  التطابق  نقط  على  عملها  خالل  اللجنة  وقفت 
الشهود  تصريحات  أو من خالل  الوثائق  في  الواردة  املعطيات سواء 
املاثلين أمامها في جلسات االستماع، والتي قامت بصياغتها على نكل 

خالصات من أهمها:

1. ضعف البنيات والتجهيزات األساسية املتخصصة في معالجة 
النفايات الخطرة مقارنة مع حجم ما ينتج منها في املناطق الحرة باملغرب.

البيئة  على  الو�صي  بالقطاع  البشرية  املوارد  في  الخصاص   .2
واالقتصار على بعض املضامين املسطرية "التفاقية بازل" واالنسجام 

مع مقتضياتها.

3. محدودية قدرة الوزارة الوصية على القطاع البيئي في املراقبة 
التقنية للنفايات التي تنتجها الوحدات الصناعية في عمليات الحرق.

املستوردة  الشحنة  مع  التعاطي  في  الحكومة  وتدبدب  ارتباك   .4
من إيطاليا املتعلقة ب )RDF( حيث أنها أوقفت استيراد جميع أنواع 
خطرة  غير  نفايات   )RDF( أن  على  وأكدت  أولى  مرحلة  في  النفايات 

وتستعمل كوقود بديل مما أثر سلبا على تعاطي الرأي العام الوطني.

5. أثار توقيف عملية االستيراد للنفايات املستعملة داخل الوحدات 
الصناعية أضرارا اقتصادية مما جعل الحكومة تتراجع عن منع استيراد 

النفايات وبقي مشموال بنفايات )RDF( فقط.

6. ارتكزت الحكومة على استيراد النفايات الخطرة وغير الخطرة على 
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مشروع مرسوم 2.14.505، املصادق عليه في املجلس الحكومي، وغير 
املنشور في الجريدة الرسمية مما يعد خرقا قانونيا واضحا.

البشرية  واملوارد  اللوجيستيكية  الوسائل  في  املهول  النقص   .7
للشرطة البيئية مقارنة باملهام املوكولة إليها، حيث ال يمكن ل 70 عنصر 
املسؤولين  تصريحات  الوطني، حسب  املستوى  على  الجهاز  هذا  من 
املتوخاة،  بالنجاعة  واملراقبة  التتبع  مهام  إنجاز  من  املعنية  بالوزارة 

خاصة في مجال تدبير النفايات املنتجة بالوحدات الصناعية.

8. تم الترخيص باستيراد الشحنة اإليطالية التي أثارت الضجة، 
ولم يتم الترخيص إلى حدود اليوم بحرقها، مما جعل الشحنة معلقة 

بمنطقة التخزين غير املؤهلة لحماية الفرنة املائية والهواء.

9. عدم توفر أي جهة مسؤولة ذات الصلة بامللف على نسخة من 
التقرير املنجز من طرف وزارة الداخلية في إطار التحقيق الذي قامت به 

حول عينة من الشحنة املستوردة من إيطاليا.

10. ضرورة التسريع بتأهيل الوحدات الصناعية املغربية، ومالئمة 
املعايير الوطنية فيما يخص انبعاث الغازات مع املعايير الدولية.

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون،

باستيراد  الحكومة  ترخيص  حول  الحقائق  تق�صي  لجنة  تو�صي 
النفايات ب:

تصدير  عمليات  كل  في  التنسيق  ضرورة  إلى  الحكومة  دعوة   -1
واستيراد النفايات غير الخطرة مع القطاع الو�صي على البيئة.

2- ضرورة اتخاد الحكومة لقرار عاجل وواضح بخصوص الشحنة 
اإليطالية املحجوزة بمنطقة التخزين ببوسكورة.

3- دعم املخت ر الوطني للدراسات ورصد التلوث، بموارد بشرية 

كفأة وذات االختصاص في املجال البيئي، ومده بإمكانيات لوجيستيكية 

للقيام بمهامه.

واإلمكانيات  البشرية،  الوسائل  من  البيئية  الشرطة  تمكين   -4

في قيامها بمهامها  التي تساهم  اللوجيستيكية، ومن الحماية الالزمة 

بالنجاعة املطلوبة.

5- ضرورة تنظيم القطاع غير املهيكل في مجال تثمين النفايات، من 

خالل إصدار إطار قانوني ينظم هذه الفئة االجتماعية العريضة التي 

يشكل التثمين موردا أساسيا من موارد رزقها.

ملعالجة  الضرورية  اإلمكانيات  من  الترابية  الجماعات  تمكين   -6

وتثمين وتدوير نفاياتها.

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون،

كان هذا ملخصا للتقرير الذي أعدته اللجنة حول ترخيص الحكومة 

باستيراد النفايات.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

 لسيدارئيسا و لس9:

نكرا السيدة املقررة املحترمة على هذا التقرير الشامل واملختصر، 

وأخ ر املجلس املحترم على أن التقريرين موجودان في الفرق واملجموعات.

العانرة  الساعة  على  غدا  أننا  املحترم،  املجلس  أخ ر  أنني  كما 

صباحا، نحن على موعد لدراسة ومناقشة هذين التقريرين.

نكرا للجميع. 

لرفعتا و لس9.
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 لتاريخ: األربعاء 04 ذو القعدة 1439هـ )18 يوليو 2018م(.

 لرئاس9: املستشار السيد عبد اإلاله الحلوطي، الخليفة الثاني لرئيس 
املجلس.

العانرة  الساعة  من  إبتداء  دقيقة،  وثالثون  ساعتان   لتوقيت: 
والدقيقة الثالثة عشرة صباحا.

جدللا ألعمال: مناقشة تقريري لجنتي تق�صي الحقائق حول:

1- املكتب الوطني املغربي للسياحة؛

2- ترخيص الحكومة باستيراد النفايات.

 ملستشارا لسيداعبدا إلالها وحلوطي،ارئيسا و لس9:

بسماهللاا لرحمنا لرحيمال لصالةال لسالماعلىاأنرفا ملرسلين.

علىابرك9اهللاانفتتحاهذها و لس9.

 لسادةا ملستشارينا ملحت0مين،

 وحضورا لكريم.

عمال بأحكام الفصل 67 من الدستور، وبناء على أحكام القانون 
التنظيمي رقم 085.13 املتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتق�صي 
الحقائق، وطبقا ملقتضيات النظام الداخلي ملجلس املستشارين، وبعد 
تقديم تقريري كل من لجنة تق�صي الحقائق املتعلقة باملكتب الوطني 
الحكومة  ترخيص  حول  الحقائق  تق�صي  ولجنة  للسياحة،  املغربي 
باستيراد النفايات خالل الجلسة العامة املنعقدة يوم أمس الثالثاء 17 
يوليوز 2018، وتوزيع التقريرين على كافة أعضاء املجلس، نخصص 

هذه الجلسة ملناقشة مضمون التقريرين املشار إليهما أعاله.

ونبدأ بمناقشة تقرير لجنة تق�صي الحقائق املتعلقة باملكتب الوطني 
املغربي للسياحة، وذلك وفق التوزيع الزمني املتفق عليه في اجتماع 

ندوة الرؤساء، املنعقد بتاريخ 10 يوليوز 2018.

والكلمة ألول متدخل عن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في 
حدود 16 دقيقة، فليتفضل مشكورا.

الفريق االستقاللي، تفضل السيد الرئيس.

 ملستشارا لسيداعبدا لسالما للبار:

 لسيدا لرئيس،

إذا اسمحتيو لي، أنا تنلتمس نتريثو انوية ألن اإلخوة مازال عاد 
تيلتحقوا، غير واحد الفترة صغيرة جدا ريثما يلتحقوا اإلخوان ديالنا، 
ها هما تيلتحقوا، إذا سمحت السيد الرئيس أنا راني أحبذ أن ننطلق 

اللحظة، ولكن ألتمس لو سمحتم التريث واحد الفترة زمنية معقولة في 
انتظار وصول اإلخوان ديالنا.

 لسيدارئيسا و لس9:

نكر ا لسيدا ملستشارا ملحت0م.

أعتقد بأن تريثنا حوالي ربع ساعة، ألن كان من املقرر نبداو مع 
العانرة، وتريثنا حوالي 15 دقيقة، أعتقد مادام يعني الفريق االستقاللي 
موجودة  كذلك  يليه  الذي  الفريق  موجود،  تدخل  أول  عندو  اللي 
تمثيليته، تقريبا كل الفرق تقريبا نسبة مهمة هي موجودة، إذن أعتقد 
أننا يمكن أن ننطلق، والذي التحق بنا سيتابع في حدود ما وصلنا إليه.

الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية.

نكرا السيد الرئيس على التعاون والتجاوب.

 ملستشارا لسيدا وحسناسليغوة:

نكر ا لسيدا لرئيس.

إخو ني،اأخو تيا ملستشارينال ملستشار تا ملحت0مين،

بمجلس  والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  يشرفني 
تق�صي  لجنة  تقرير  مضامين  ملناقشة  الكلمة  أتناول  أن  املستشارين 
لفريقنا  كان  والتي  للسياحة،  املغربي  الوطني  املكتب  حول  الحقائق 
نرف املساهمة في املطالبة بإحداثها، لتكون وسيلة لكشف املعطيات 

واملعلومات املرتبطة بتدبير هذه املؤسسة.

إننا في الفريق االستقاللي، وحرصا منا على املساهمة وتقوية العمل 
الرقابي ملجلس املستشارين، وانسجاما مع قناعات حزبنا العتيد وثوابته 
الرافضة لكل أنكال الفساد اإلداري واملالي، والتي تقت�صي بأن يتبنى 
خط َسْيٍر واضح في قضايا محاربة الفساد وفي تقوية حكامة املؤسسات، 
فقد أعلنا موقفنا كفريق ينتمي إلى املعارضة، بانخراطنا الالمشروط 
إلى جانب إخواننا في الفرق واملجموعات باملجلس، قصد تشكيل لجنة 
 بها جمع 

ُ
لتق�صي الحقائق حول املكتب الوطني املغربي للسياحة، ُيناط

ببالدنا،  السياحي  الترويج  في مجال  املكتب  بأداء  املتعلقة  املعلومات 
وُمالمسة العوامل التي تعيق التنزيل األمثل ألهداف رؤية 2020، بكل 
موضوعية وتجرد ومسؤولية ونفافية ونزاهة فكرية وأدبية، وبعيدا 

كل البعد عن لغة املصالح الذاتية واالستغالل الضيق لهذا امللف.

 لسيدا لرئيس،

 لسيد تال لسادةا ملستشارين،

لقد كنا سباقين في الفريق االستقاللي لننبه غير ما مرة إلى األعطاب 
واملشاكل التي تهم هذه املؤسسة اإلستراتيجية والحيوية، سواء خالل 
مناقشة مشاريع قوانين املالية أو خالل جلسات مساءلة السيد رئيس 

الحكومة.
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رحل بكم بعيدا، في أصول ما نحن بصددِه اليوم، فإنني 
َ
وكي ال أ

وِجز الكالم من بعضه ألقول بصريح اللغة والبيان، إننا نثمن عاليا 
ُ
أ

العمل الجاد واملسؤول الذي اضطلعت به لجنة التق�صي ومن خاللها 
في  للتق�صي  والجرأة  الشجاعة  وا 

ُ
ك

َّ
َمل

َ
ت الذين  اللجنة  أعضاء  كافة 

اإلستراتيجية  ملكانتها  بالنظر  إستراتيجية،  أنها  ُيفترض  عمل مؤسسة 
والتاريخية، وللمهام املوكولة لها ع ر ما يناهز القرن من الزمان.

بما  الصرح  تأسيس هذا  على  مر حوالي قرن  السادة،  أيها  أجل، 
يحمله من دالالت ومكانة وأهمية للقطاع السياحي في إنعاش االقتصاد 

الوطني ببالدنا.

إننا في الفريق االستقاللي نتبنى جملة وتفصيال مضمون التقرير 
املعروض على أنظار مجلسنا املوقر، وال َيَسُعنا إال أن نشيد بالعمل 
الذي اضطلع به أعضاء اللجنة، الذين قاموا بما َيفرضه عليهم الواجب 
من أجل إعداد تقرير يعكس حقا الوقائع ويقدم الحقائق الواضحة من 

دون زيادة أو نقصان.

في  والتمييز  االنتقائية  يعتمد  ال  تقرير  ُمحاباة،  لغة  بدون  تقرير 
ُربما كان التقرير رحيما في الوصف 

َ
االستماع إلى مسؤول دون آخر، ول

املؤسسة  هذه  صاحب  ما  ألن  باألعراض،  املساس  يشأ  لم  عندما 
ظيَر تقرير املجلس األعلى 

َ
من انتقادات وما كشفته بعض التقارير، ن

للحسابات من أعطاب واختالالت كان ُينِذر بما هو أخطر.

 لسيدا لرئيس،

إننا في الفريق االستقاللي نؤكد أن الَتنزيل السليم للمبدأ الدستوري 
القا�صي بربط املسؤولية باملحاسبة، يقت�صي منا ترتيب املسؤوليات 
فيما وصل إليه املكتب من سوء وعبث في تدبير أحد أهم القطاعات 
بمصلحة  األمر  يتعلق  حينما  ألنه  البالد،  في  واإلستراتيجية  الحيوية 
الوطن وبحماية املال العام، فمن الواجب أن يتحمل الجميع مسؤوليته 
في الكشف عن براِثِن الفساد إحقاقا للحق، أيا كان املسؤولون وبعيدا 

عن سجن الذات في انتماء ضيق ومحدود.

وها نحن اليوم، نقف على فصل آخر من فصول هدر املال العام 
وسوء تدبير املؤسسات، والذي خلصت إليه اللجنة من خالل كشفها 
على العديد من مظاهر االختالل الذي طبع عمل املكتب الوطني خالل 

فترة التق�صي.

إن جل املؤنرات والحصيلة املسجلة في تدبير املكتب ألحد أهم 
القطاعات اإلستراتيجية في البالد، هي َصُك إدانة ودليل على الفشل 
الذريع ملسؤول هذه املؤسسة في االضطالع بمهامه وعلى رأسها املساهمة 
في تحقيق أهداف رؤية 2020، وذلك بالرغم من االعتمادات املالية 

املهمة املرصدة إلنجاز مختلف ال رامج املرتبطة بالترويج السياحي:

فاإلعانات املوجهة لشركات الطيران ظلت في ارتفاع تصاعدي رهيب 
قدم اإلضافة 

ُ
في غياب أي تقييم حقيقي للشركات املستفيدة، والتي لم ت

املرجوة للرفع من عدد السياح وتحفيزهم للتوافد على املغرب، هذا 
فضال عن استهداف األسواق الضعيفة التي لم نحقق منها أي وافدين 

جدد.

ومن بين االختالالت املهمة التي يرصدها التقرير، هو سوء تدبير 
امليزانيات املخصصة للمندوبيات بالخارج واألنشطة الترويجية املنظمة 

بالرغم من النتائج املحتشمة إن لم نقل الضعيفة.

والنتيجة أنه من أصل 11 مليون سائح سنوي يزور املغرب، نجد أن 
نصفهم من أبناء جاليتنا املقيمة بالخارج، بمعنى أن ولوجهم للمغرب ال 
يرتبط بالنشاط الترويجي للمكتب بل بارتباطهم بعائالتهم وبوطنهم األم.

إن هذا األمر يؤكد بما ال يدع مجاال للشك، أن هناك عيب وخلل 
ِتم 

َ
على مستوى عمل املكتب، بدءا بطريقة إعداد االستراتيجيات التي ت

بمعزل عن الشركاء األساسيين املهنيين والجماعات الترابية والفاعلين، 
ومرورا بغياب التنسيق بين املكتب والوزارة الوصية، ووصوال إلى عدم 
تفعيل لجنة التسيير املكلفة بمواكبة عمل املدير بشكل دوري، مما 
يفسح املجال للمدراء لالستفراد بجميع القرارات في تجاوز صارخ وسافر 

ملقررات املجلس اإلداري.

وعلى سبيل املثال ال الحصر، نذكر ما كشفه التقرير، بشأن انفراد 
أدنى  بدون  بالخارج  باملندوبيات  املكلفين  املسؤولين  تعيين  في  املدير 
نروط التنافسية، وفي غياب تام لفتح باب الترنيحات لتطوير أدوات 
هاته املندوبيات، وهو ما انعكس سلبا على أداء املكتب، وعلى منتوج 
السياحة الوطنية، وما لذلك من تداعيات خطيرة في خلق فرص الشغل 
التي تعيش من عائدات  وعلى الحياة املعيشية آلالف األسر املغربية 

السياحة.

ومما زاد الطين بلة، هو أن جزء كبيرا من امليزانية املرصدة للمكتب 
ّننة من دون 

َ
ق
ُ
يتم استنزافه في العالوات واألتاوات واالمتيازات غير امل

سوقه من ما كشفه التقرير بشأن السكن 
َ
حسيب وال رقيب، واملثال ن

الوظيفي باملغرب، والذي يكلف ميزانية املكتب أزيد من 50 ألف درهم 
واألجرة  والتأثيث  للصيانة  الباهظة  املصاريف  احتساب  دون  هذا 
جلي خطير لغياب الِحس الوطني في الحفاظ على املال 

َ
الشهرية، في ت

العام وتحسين طرق تدبيره.

الدراسات  إلنجاز  املرصدة  الضخمة  امليزانيات  ذلك،  إلى  أضف 
والتقارير الوطنية واألجنبية من دون جدوى، ناهيك عن عدم ضبط 
املعطيات املتعلقة بالقطاع وهو ما يفوت على املالية العمومية مبالغ 

تصل إلى أزيد من 70 مليون درهم سنويا.

والغريب والعجيب أن املدير العام املحترم لم يسلم للجنة التق�صي 
االختصاصات  من  بالرغم  وذلك  والتقارير،  الدراسات  هذه  مجموع 

الدستورية املهمة املمنوحة للجنة.

تفعيلها؟ من هي  يتم  لم  وملاذا  الدراسات؟  إخفاء هذه  يتم  ملاذا 
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مكاتب الدراسات املستفيدة من هذه الغنائم؟

اإلقالع  ببالدنا وسنحقق  السياحة  نموذج سنطور قطاع  أِبهكذا 
االقتصادي؟ أبهكذا نموذج سنحارب الفساد؟

كيف يمكن أن نقبل بذلك؟ كيف لنا أن نصمت على إهدار املكتب 
مليزانيات ضخمة في مجال الترويج السياحي؟.

من يستفيد من ذلك، خالل فترات الَرواج والتي ال تحتاج ملثل هاته 
العمليات، بينما تغيب في فترات الركود السياحي؟

يتم  حيث  حرج،  وال  فحدث  املجالية،  بالعدالة  يرتبط  فيما  أما 
إقصاء تام ملدن ومناطق كان من املفروض أن يوليها املكتب العناية 

الالزمة بفضل املؤهالت السياحية التاريخية والطبيعية التي تزخر بها.

إن إنعاع صورة املغرب السياحي، وترويج ُسْمَعِتِه يرتبط أنّد ما 
ارتباط بالتراث الثقافي والحضاري والتاريخي والجغرافي.

 لسيدا لرئيس،

 لسيد تال لسادةا ملستشارين،

ْيض، وهي إحدى تجليات الفساد 
َ
ْيٌض من ف

َ
هذه االختالالت هي غ

واالختالل في تدبير املال العام، وهو ما يستوجب ضرورة العمل على 
مواصلة التحقيق املفصل في كيفية تدبير األغلفة املالية الدِسَمة التي 
خصصت للمكتب الوطني املغربي للسياحة، والذي فشل في الرفع من 

مردودية ونجاعة مختلف ال رامج السياحية.

نتمنى أن ال يظل هذا التقرير املعروض على أنظار مجلسنا املوقر 
املجلس  تقرير  لتوصيات  بالنسبة  الشأن  كان  كما  الرفوف،  حبيس 
األعلى للحسابات الصادرة سنة 2013، والتي دخلت طي النسيان، ولم 

يتم إخراُجها إلى أرض الواقع.

من  التقرير  رصده  فيما  التفصيلي  التحقيق  يستمر  أن  نتمنى 
خروقات.

نتمنى أن يخضع املسُؤولون للمحاسبة ألن ال أحد فوق القانون 
وفوق املتابعة واملراقبة.

ا ذلك للعيان من خالل 
َ
ْدن لقد كنا وسنظل مجندين يقظين، وَجسَّ

نا مهامها وِثْقلها بشجاعة وإصرار وِحرٍص 
ْ
ل َحمَّ

َ
مختلف املسؤوليات التي ت

كبير على مصالح الوطن.

واليوم هي فرصة لنجدد للرأي العام إصرارنا على محاربة الفساد 
باملكتب الوطني املغربي للسياحة ومعاقبة ومحاسبة كل من سولت له 

نفسه العبث بأموال وِبمصالح الشعب والوطن.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 لسيدارئيسا و لس9:

نكر ا لسيدا ملستشارا ملحت0م.

والكلمة اآلن لفريق األصالة واملعاصرة، ستقدمونه مكتوبا، نكرا.

الكلمة لفريق العدالة والتنمية.

 ملستشارا لسيداسعيدا لسعدلني:

بسماهللاا لرحمنا لرحيم.

نكر ا لسيدا لرئيس.

 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون،

إن تفاعل فريق العدالة والتنمية اليوم في هذه الجلسة الدستورية 
يأتي في سياق التنزيل السليم ألحكام دستور 2011، خاصة في الباب 
املتعلق بربط املسؤولية باملحاسبة والذي ما فتئت الحكومة السابقة 
والحالية تسعى لترسيخه في ممارستها اليومية منذ سنة 2012 إلى اليوم.

ويعكس أيضا حرص الهيئات السياسية والنقابية املمثلة بمجلس 
املستشارين في استثمار الصالحيات املخولة لها، حيث عرفت املرحلة 
التي أعقبت دستور 2011، إحداث خمس لجان لتق�صي الحقائق حول 

مواضيع ومؤسسات مختلفة بمجلس املستشارين.

اليوم، املتعلق بأحد أهم  اللجنة موضوع جلسة  وارتباطا بتقرير 
القطاعات األساسية في االقتصاد الوطني، ملا له من مساهمة كبيرة في 
جلب العملة الصعبة وخلق فرص الشغل والتعريف باإلرث الحضاري 
والثقافي للمغرب كبلد له قيم ومؤسسات ضاربة بجذورها في عمق 

التاريخ.

نسجل في فريق العدالة والتنمية تأييدنا املطلق للنتائج التي خلص 
إليها تقرير اللجنة حول املكتب الوطني املغربي للسياحة الذي يشكل 

الحلقة املحورية في الصناعة السياحية باملغرب.

وإذا كان املجلس األعلى للحسابات قد قام بدور التقييم للمرحلة 
األولى نسبيا والسنتين األوليين لرؤية 2020، والتي قدم بشأنها عدة 
مالحظات وتوصيات، فإن تقرير لجنة التق�صي اليوم يأتي لرصد دور 
املؤسسة في إنجاح وتنفيذ أهداف الرؤية، والذي أبان بامللموس وجود 

خلل عميق في تدبير منظومة الترويج السياحي ببالدنا.

وتمانيا مع املنهجية املعتمدة في التقرير الذي نجح بشكل كبير في 
احتواء طريقة املعالجة لهذا املوضوع الشاسع داخل حيز زمني ضيق 
نسبيا، فإننا نشاطر بدورنا رأي اللجنة في أن النتائج املحققة من قبل 
املكتب، ونحن على بعد سنة ونصف من انتهاء عقد رؤية سنة 2020، 
40%، والتي تسائلنا جميعا، وتسائل  التحقق  التي لم تتجاوز نسبة 
السياحي  للمنتوج  والتسويق  الترويج  في  املعتمدة  االستراتيجيات 
إلى  إضافة  والثقافي،  والحضاري  والتاريخي  الطبيعي  بزخمه  الوطني 
نعمة االستقرار واألمن التي يحظى بها وطننا، في الوقت الذي تشهد فيه 
جل الدول املنافسة إقليميا هزات متوالية، وكذلك موقعه الجغرافي 
االستراتيجي القريب من أهم األسواق السياحية التقليدية والواعدة 
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منها.

إن املعطيات السالفة الذكر، ت رز بجالء أن هناك إنكال يكتنف 
تدبير القطاع السياحي عامة، واملكتب الوطني املغربي للسياحة بشكل 
خاص، باعتباره املسؤول األول عن الترويج السياحي، فكيف لنا أن 
نستوعب تحقيق رقم 11 مليون سائح مع مطلع 2018، والرؤية حددت 
سقف 20 مليون سائح، مع استحضار أن الرقم املعلن عنه أي 11 
مليون تشكل فيه الجالية املغربية بالخارج نسبة مهمة، كما يالحظ أن 

فترات عودة هؤالء املهاجرين هي التي تشكل فترات الذروة.

الترويج  ملجهود  نتيجة  املغرب  يزورون  الذين  هؤالء  نعت ر  فهل 
بطبيعة  للسياحة؟  املغربي  الوطني  املكتب  به  يقوم  الذي  والتسويق 

الحال، ال.

 لسيدا لرئيس،

 لسيد تال لسادةا ملستشارين،

املسؤولين  بحسب  االستراتيجيات  اعتماد  تعدد  التقرير  يسجل 
أو  ثالث  املؤسسة  رأس  يستمرون على  يكادون  والذين ال  املتعاقبين 
أربع سنوات على أبعد تقدير، ولكل أولوياته مع غياب نسبي للتناغم 
املستوى  على  اآلخرين  الفاعلين  استراتيجيات  باقي  مع  واالنسجام 

الوطني.

إن نراسة وحدة التنافسية الك رى التي يعرفها القطاع السياحي في 
العالم، أصبحت تفرض على املكتب الوطني املغربي للسياحة كمؤسسة 
عمومية متجذرة في البنيان التنفيذي للدولة، بأن تجد لها موقعا ضمن 
الخريطة املؤسساتية الفاعلة واملساهمة في االقتصاد الوطني، وذلك 

ع ر سلسلة من اإلجراءات املحورية والعميقة.

التدبير، واستمرار  أو سوء  الخطأ  بهامش  يعد مسموحا  لم  كما 
مؤسسة يقارب عمرها القرن من الزمن على تدبير قطب الترويج بآليات 
تدبيرية تعود لخمسة عقود، وهذا يعت ر متجاوزا، ففلسفة إحداث 
املرونة  منح  بهدف  كانت  العام  الشأن  لتدبير  العمومية  املؤسسات 
الكافية لتدبير الشأن العمومي في حين أن النتيجة هي أننا أصبحنا أمام 
مؤسسات أكثر بيروقراطية، خاصة أمام إنكالية غياب التنسيق بين 
القطاع الو�صي ومديري املكتب، بل تكتنفها بعض املظاهر السلبية 
ومنها كثرة االمتيازات والعالوات، بل أحيانا أصبحت أنبه بالصناديق 

السوداء.

وهكذا يسجل التقرير على املستوى املالي مالحظات يجب أن تؤخذ 
على محمل الجد منها غياب استخالص موارد مهمة تقارب في بعض 
األحيان 70 مليون درهم سنويا، وغياب ت رير بعض النفقات العمومية، 
من نبه  تعاني  التي  بالخارج  باملندوبيات  األمر  يتعلق  عندما  خاصة 
فو�صى فيما يتعلق بالتعيينات بها على وجه الخصوص، مما ينعكس 

على أدائها ومردوديتها.

وعلى مستوى آخر ال يمكن قبول ما رصدته اللجنة من التأخر في 

أداء بعض النفقات مما يزيد من أعباء ميزانية املكتب من غرامات 

التأخير والتي يفترض رصدها لتنزيل ال رامج املسطرة.

 لسيدا لرئيس،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون،

إن تدبير الشراكات مع خطوط الطيران واإلنكاالت املتعلقة به، 

يحيل على إنكالية عميقة أخرى ترتبط بموضوع الدعم املوجه لها 

ومدى فعاليته، في جلب السياح، إضافة إلى برامج االحتضان والحمالت 

اإلنهارية والترويجية للسياحة، والتي تعاني من تقييم مردوديتها إلى 

جانب غياب مؤنر العدالة املجالية في أدوار املكتب، حيث تظل وجهتا 

مراكش وأكادير تستأثران بحصة 80% من ميزانية الترويج.

في  االلتقائية  بتوخي  نطالب  والتنمية،  العدالة  فريق  في  إننا، 

اليوم  مقبوال  يعد  فلم  املتدخلين،  كل  بين  وال رامج  االستراتيجيات 

يتم  بأهداف كبيرة وواضحة أن  التخطيط العشري  اعتماد سياسة 

تنزيلها باستراتيجيات متفرقة، والتغا�صي عن اعتماد املقاربة التشاركية 

خاصة مع املهنيين باعتبارهم الفاعل الرئي�صي في امليدان.

 لسيدا لرئيس،

 لسيد تال لسادةا ملستشارين،

أما بالنسبة للسياحة الداخلية التي تشكل تقريبا 50% من ليالي 

املبيت التي تحققها السياحة الخارجية إلى حدود 2017، فإننا نشاطر 

الغاية  فما  الخصوص،  بهذا  مالحظات  من  التقرير  حمله  ما  الرأي 

من قيام املكتب برصد نفقات عمومية للترويج خالل فترات العطل 

والنتيجة هي تحصيل حاصل. هذا يؤكد خلل الحكامة في تدبير املكتب، 

خاصة وأن ال رامج املعتمدة بهذا الخصوص لم تحقق النتائج املرجوة.

كما نشدد في فريق العدالة والتنمية على ضرورة اتخاذ التدابير 

الالزمة لوقف نزيف املال العام، خاصة فيما يتعلق بمحاربة االقتصاد 

الغير املهيكل في القطاع الذي يفوت على ميزانية الدولة مبالغ مهمة، 

ويفوت على املكتب فرص رفع حصته للقيام بمهام الترويج السياحي 

لتالمس 3% كما هو متعارف عليه دوليا.

تبنينا لجميع  والتنمية  العدالة  في فريق  نؤكد  املنطلق،  من هذا 
مطالبون  اليوم  ونحن  للجنة،  النهائي  التقرير  في  الواردة  التوصيات 

الرقابية  اآلليات  خالل  من  التوصيات  هاته  تنزيل  بتتبع  ك رملانيين 

املكفولة لنا دستوريا.

وفي الختام، ننهئ اللجنة على العمل الجاد الذي قامت به والتوفيق 

للجميع.

والسالم عليكم ورحمة هللا.
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 لسيدارئيسا و لس9:

نكر اللسيدا ملستشار.

الكلمة للفريق الحركي.

 ملستشارا لسيداعبدا لرحمانا لدري�صي:

بسماهللاا لرحمنا لرحيمال لصالةال لسالماعلىاأنرفا ملرسلين.

 لسيد تال لسادةا ألعضاءا ملستشارين،

أيهاا وحضور،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي، بمناسبة مناقشة 
تقرير لجنة تق�صي الحقائق حول املكتب الوطني املغربي للسياحة.

وقبل ذلك أريد أن أنوه باملجهود الذي بذله رئيس وأعضاء اللجنة، 
توجت  والتي  اللجنة،  أنغال هذه  لهم طيلة  املواكبة  األطر  وكذالك 
املغربي  الوطني  املكتب  حول  ومهم  مفصل  تقرير  بإعداد  أعمالها 
للسياحة، وال يفوتني كذلك أن أنكر على الخصوص املهنيين الذين 
ناركونا هذا العمل، لنقف على االختالالت واملشاكل التي يعرفها هذا 

املكتب.

إننا في الفريق الحركي نعت ر أن قطاع السياحة يشكل أحد دعائم 
العملة  وجلب  الشغل  فرص  خلق  في  يساهم  إذ  الوطني،  االقتصاد 

الصعبة والتعريف بالتراث الحضاري والهوياتي والثقافي لبالدنا.

في وضع  يساهم  للسياحة  املغربي  الوطني  املكتب  لكون  واعتبارا 
وتنفيذ برامج الترويج واإلنهار للسياحة، وكذا تنزيل االستراتيجيات 
 ،2020 رؤية  خصوصا  السياحة،  بقطاع  وكذا  باملكتب  املرتبطة 
كل  في  املسطرة  األهداف  أن  رصدنا  فإننا   ،2020 األزرق  واملخطط 
املخططات وال رامج واإلستراتجيات لم تحقق املبتغى، بل هناك تراجع 

واختالالت في النسب واألرقام واملؤنرات.

وتقهقرت النتائج إلى مستويات غير مشرفة، مع العلم أن املحيط 
الدولي واإلقليمي نهد عدة اضطرابات واحتقانات لم يتم استغاللها 
لكسب أسواق وعدد الوافدين للسوق الوطنية، كما أن األمن واالستقرار 
الذي تنعم بها بالدنا لم يتم ترويجه بما يساهم في استقطاب السياح، 
زيادة على ضعف وغياب الحكامة في مجال تدبير وتنزيل االستراتيجيات، 

كما أننا سجلنا غياب النجاعة في تنزيل برامج كل برنامج كنوز بالدي.

وسجلنا أن املجلس األعلى للحسابات رصد عددا من االختالالت 
تقرير  للسياحة، وقد كشف  املغربي  الوطني  املكتب  منها  يعاني  التي 
للمجلس األعلى للحسابات حول مراقبة وتقييم أداء املكتب الوطني 
املغربي للسياحة، املؤسسة التي تعنى بإبراز صورة املغرب السياحية 
على مستوى الداخل والخارج، مجموعة من االختالالت تركزت باألساس 
حول ضعف االستراتيجيات التي أعدها املكتب في ما يتعلق بالتنمية 

السياحية.

والتهيئة  للسياحة  نهج إستراتيجية نمولية  يتطلب  وعليه فاألمر 
املندمجة التي تأخذ بعين االعتبار )البعد القانوني، البعد االقتصادي، 
االجتماعي، البئيي، العمراني( مع ضرورة إرساء حكامة جيدة في تدبير 

القطاع.

كما ينبغي للسلطات الوصية على القطاع وخاصة وزارة السياحة 
وباقي القطاعات العمومية بذل مجهودات ك رى من أجل الرفع من 
جودة املجاالت السياحية من خالل االهتمام بتقوية البنيات التحتية 
)خلق مطارات في املناطق السياحية الجديدة، إحداث الطرق والطرق 

السيارة، تحديث أسطول النقل ال ري داخل املدن…(.

النظر بجدية في طريقة تدبيرها للقطاع  وعلى الحكومة أن تعيد 
كإسبانيا  الدول  لبعض  القوية  للمنافسة  بالنظر  وذلك  السياحي، 
وتركيا وتونس، كما ينبغي تكثيف الجهود بين كل القطاعات الحكومية 
بخلق  يسمح  بما  والجهات  الوصية  والوزارة  الحكومة  بين  والتعاون 

فرص التنمية واستقطاب االستثمارات وتوطينها بكل الجهات.

وكذلك رصدنا أن املكتب لم يعمل على إعطاء لكل املناطق كل 
الحق ديالها بخصوص املجال، فإنكالية املجال دائما ما تزال عندنا 
كمناطق هي مناطق سياحية عرفت واحد التراجع كبير، وأنا أتكلم 
على جهة درعة – تافياللت كذلك، فاإلنكالية اللي عرفنا مع اإلخوان 
ديال املكتب حتى الشراكة والتشاركية في أخذ القرار لم تأخذ بعين 
االعتبار املهنيين في املناطق السياحية، وهذا خلق واحد اإلنكاليات 
كبيرة، إلى درجة أن مجموعة ديال الفنادق اللي تسدت وخلق واحد 
اإلنكاليات كبيرة في طرد مجموعة ديال العمال، وهذا خلق مشاكل 
اجتماعية في مجموعة ديال املناطق وما خذاتش بعين االعتبار كذلك 

مسألة )la1promotion( ديال املناطق الجبلية والقروية.

ديال  اللي وقفوا على مجموعة  اللجنة  في  وبهذا كنشكر اإلخوان 
االختالالت وكنتمنى من كل قلبي أن هاذ التقرير يتخاذ بعين االعتبار باش 

تكون عندنا رؤية حقيقة لهاذ القطاع.

ونكرا.

 لسيدارئيسا و لس9:

نكر ا لسيدا ملستشار.

الكلمة لفريق التجمع الوطني لألحرار.

 ملستشارا لسيدامحمدا لبكوري:

نكر ا لسيدا لرئيس.

 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون،

يشرفني باسم فريق التجمع الوطني لألحرار أن أساهم في مناقشة 
تقرير لجنة تق�صي الحقائق حول املكتب الوطني املغربي للسياحة.
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املوقر لتشكيل  بمبادرة مجلسنا  أنوه  البداية أن  في  لي  واسمحوا 
هذه اللجنة للتق�صي حول موضوع نغلنا واستأثر باهتمامنا جميعا، 
التدبيرية  الوطني، ويتعلق األمر باالختالالت  العام  الرأي  ومن خاللنا 
والتي  للسياحة  املغربي  الوطني  املكتب  عمل  نابت  التي  والتسييرية 
أثارت العديد من عالمات االستفهام، خصوصا وأنه هيئة وطنية عريقة 
موجهة للترويج للوجهة املغربية على املستوى الدولي ولها دور اقتصادي 

جد هام.

وكم كنا نتمنى أن تنقل أطوار هذه الجلسة بشكل علني على أمواج 
اإلذاعة والتلفزة، لتكون فرصة لنتشارك مع عموم املغاربة حصيلة 

هذه اللجنة وتوصياتها.

حضر تا لسيد تال لسادة،

إننا في فريق التجمع الوطني لألحرار، وبكل مسؤولية، ناركنا في هذه 
املبادرة التي نعتز بها، باعتبار لجن تق�صي الحقائق من اآلليات الرقابية 
الهامة التي تسمح، من خالل املصداقية التي تطبع عملها، بالكشف عن 
املعلومة الصحيحة والصادقة وباإلجابة على العديد من االستفسارات 
والتساؤالت املطروحة، وبرفع النقاب كذلك عن العديد من الخروقات 
إن ثبت وجودها، وهي املبادرة التي تدخل ضمن مسؤولياتنا كممثلي 
العمومية  املرافق  تدبير  في  الشفافية  الدفاع عن  في  واملتمثلة  األمة، 

ومكافحة الفساد وهدر املال العام.

رئيسا  اللجنة،  بعمل هذه  للتنويه  املناسبة كذلك  وأستغل هذه 
وأعضاء وأطرا، على الجهود الكبيرة التي بذلوها إلعداد هذا التقرير 
بعد اجتماعات ماراطونية وساعات طويلة من العمل املتواصل، وهو 
التقرير الذي استطاع أن يشخص بدقة مكامن الخلل في أداء املكتب 
الوطني املغربي للسياحة وأن يقدم مجموعة من املعطيات املوضوعية 
والتفصيلية حوله، مما سمح بالخروج بحزمة من التوصيات العملية 

التي تروم تصحيح األوضاع وتقويم االختالالت املرصودة.

أيها السادة، لسنا هنا لننتقص من عمل أي مؤسسة وطنية، ولكن 
من واجبنا في إطار صالحياتنا الدستورية، أن نتعبأ جميعا لرصد مكامن 

الخلل واملساهمة في تصحيح األوضاع القائمة.

ولن أطيل في مناقشة تشخيص اللجنة ألسباب تراجع أداء هذه 
املؤسسة الوطنية، بقدر ما سأبدي مالحظات فريقنا حول سير عملها، 
إذ أضحى من الالزم أن تواكب طريقة تسيير هذا املكتب املهام الك رى 
املنوطة به وانتظارات بالدنا من خالله، حيث يفترض أن يكون مسؤوال 
ليس فقط عن تسويق وجهة املغرب، بل عن الترويج "ملاركة" أو عالمة 
املغرب  أو  ثقافي وحضاري كبير،  الزاخر بزخم  املغرب  املغرب، سواء 

الغني بتنوعه الطبيعي.

لهذا، فإننا نعي جميعا أن تحقيق هذه األهداف رهين باستفادة 
هذه املؤسسة من إمكانيات مادية ولوجيستيكية هامة وموارد بشرية 
تستفيد  أن  يتوجب  كما  املجاالت،  في مختلف  ومتخصصة  متمكنة 

من تسهيالت كبيرة في طريقة التسيير ومرونة في تدبير الصفقات وأداء 
التزاماتها املالية، في إطار استقاللية وحرية مقننة.

هذا  رأس  على  يكون  أن  فقط  ليس  تقت�صي  املعطيات  هذه  إن 
املكتب شخص بكفاءة وحنكة عالية، ولكن أيضا مواطن يحمل صفات 
املواطنة الحقيقية ويضع املصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وهو 
املعطى الذي غاب لألسف في إدارة هذه الهيئة الوطنية، ملا ملسناه من 
إلى مرتع لالمتيازات  الواجب ومن تحويل للمسؤولية  أداء  في  تقصير 

الشخصية.

أن  ينبغي  العمومية  املؤسسات  داخل  اإلداريين  املسؤولين  إن 
يعكسوا املثال في االستقامة وفي الغيرة على هذا الوطن، ذلك أن إدارتنا 
الوطنية زاخرة بالكفاءات التي ال نشكك في وطنيتها، خصوصا منها تلك 
التي فضلت خدمة الوطن على التمسك بمسارات مهنية مغرية خارجه.

املواطنة  مبادئ  تكريس  زيادة  اليوم  واجبنا  من  أصبح  لكن، 
الحقيقية لدى جميع املواطنين على حد سواء والعمل على ترسيخها، 
وأخص بالذكر من اختاروا تحمل املسؤولية لتدبير حاضر ومستقبل 

هذا الوطن.

فاملسؤولية ليست تشريفا بقدر ما هي تكليف وتأمين على مصالح 
الناس ونؤون البالد. ومن املفروض أن الشخص املسؤول كلما ك رت 
تعاظم عنده اإلحساس بجسامة  كلما  املراتب،  في  مسؤوليته وتدرج 
أن  يحتاج  أن  دون  باملحاسبة  وربطها  عاتقه  على  امللقاة  املسؤولية 

يذكره أحد بذلك.

إن ربط املسؤولية باملحاسبة هو مبدأ دستوري وجب احترامه، فال 
أحد فوق مستوى املحاسبة واملساءلة لقراراته وتدابيره.

وفي هذا اإلطار، ندعو الحكومة إلى التمعن في التوصيات التي جاء بها 
هذا التقرير إلغناء مساطر التدبير داخل املكتب الوطني املغربي للسياحة 

واالستنباط منه لكافة املؤسسات العمومية األخرى.

كما ندعوها إلى اتخاذ كافة اإلجراءات العقابية أو التأديبية ع ر 
اإلحالة على الجهات اإلدارية املختصة ملحاسبة كل مظاهر التقصير أو 
التفريط في أداء الواجب املنهي على أكمل وجه، هذا دون التخلي عن 
املساطر القانونية الالزمة جنحيا أو جنائيا، والتي يجب أن تتكلف بها 
مصالح رئاسة النيابة العامة املنوط بها تحريك الدعوى العمومية عند 
ثبوت نية إجرامية في تدبير هذه املؤسسة، وذلك إعماال ملبادئ الحق 
والقانون وحماية حقوق املواطنين الذين يضعون على عاتق كل واحد 

منا مسؤولية الدفاع عنها.

تلكم، حضرات السيدات والسادة، أهم مالحظات فريقنا على هذا 
التقرير، حسبما يسمح به الحيز الزمني املخصص لنا.

ونكرا.
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 لسيدارئيسا و لس9:

نكر ا لسيدا ملستشارا ملحت0م.

الكلمة لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب.

 ملستشارا لسيدايوسفامحيي:

بسماهللاا لرحمنا لرحيمال لصالةال لسالماعلىاأنرفا ملرسلين.

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

 لسيد تال لسادةا ملستشار تال ملستشارلنا ملحت0مون؛

يشرفني أن أتدخل باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب في 
التي  الحقائق  تق�صي  لجنة  تقرير  ملناقشة  املخصصة  الجلسة  هذه 
نكلها مجلس املستشارين حول املكتب الوطني املغربي للسياحة، والتي 

تشرفت شخصيا بتمثيلية فريقي بها.

اللجنة على  الذي طبع أنغال  العام  بالجو  ننوه  أن  بداية، البد 
مدى حوالي 7 أنهر من العمل املتواصل، الذي اتسم بالنقاش الجاد 
واملسؤول من طرف السادة أعضاء اللجنة من جهة، وكذا التفاعل 
اإليجابي من طرف مختلف املسؤولين الذين تم االستماع إليهم لإلحاطة 
باملوضوع من مختلف جوانبه، حيث المسنا في أنغال اللجنة التعبير 
والرغبة الجماعية من أجل تحسين مردودية القطاع السياحي بصفة 
عامة وتحسين حكامة انتغال املكتب الوطني املغربي للسياحة بصفة 
خاصة، وهو ما وقفنا عليه بشكل جلي لدى ممثلي القطاع الخاص الذين 
تم االستماع إليهم من ممثلي وكاالت األسفار وممثلي أرباب الفنادق وكذا 
املستثمرين في القطاع الذين ثمنوا جميعا مبادرة مجلس املستشارين 

لتشكيل لجنة تق�صي الحقائق في هذا املوضوع.

فاعلين  بصفتهم  هؤالء  مع  ُعقدت  التي  االجتماعات  تميزت  وقد 
ممارسين في امليدان، بالوقوف على املشاكل الحقيقية التي تعيق تطور 
هذا القطاع الواعد لالقتصاد الوطني، والتي ت رز بشكل جلي مكامن 
القصور في دور املكتب الوطني املغربي للسياحة في االضطالع باملهام 
الرئيسية املنوطة به، والتي تتجلى باألساس في بلورة وتنفيذ خطة عمل 

لتسويق املغرب كوجهة سياحية في األسواق الدولية.

في إطار جلسات االستماع التي عقدتها اللجنة، قدم ممثلو القطاع 
الخاص مجموعة من املقترحات والتوصيات البناءة حول عمل املكتب 
الوطني املغربي للسياحة، من أجل تضمينها ضمن التوصيات العامة 
التي رفعتها اللجنة إلى هذه الجلسة العامة، ونتمنى بهذه املناسبة من 
الحكومة أخذها بعين االعتبار، والتي تروم في مجملها تعزيز حكامة تدبير 

املكتب من خالل الدعوة إلنراك ممثلي القطاع الخاص.

 لسيدا لرئيس،

االقتصادية  باملنظومة  الحيوي  القطاع  هذا  بأهمية  منا  وعيا 
واالجتماعية والثقافية لبالدنا، حيث سعت الحكومات املتعاقبة منذ 

مختلف مخططات  في  متميزة  مكانة  السياحة  إعطاء  إلى  االستقالل 
التنمية االقتصادية واالجتماعية لدورها التنموي وتأثيراتها اإليجابية 
بالبالد كخلق فرص الشغل،  العديد من األنشطة االقتصادية  على 
تنمية املقاولة، تنشيط الدورة االقتصادية، جلب العملة الصعبة، إال 
أنه وعلى الرغم من األولوية التي أعطيت للسياحة على حساب قطاعات 
اقتصادية أخرى، فقد ظلت السياسة السياحية بالبالد تشكل عالمة 

استفهام كبيرة، وتجعلنا نتساءل عن فعالية االستراتيجيات املعتمدة.

ظل  فقد  السياحي،  القطاع  بها  حظي  التي  املكانة  من  فبالرغم 
يتحرك بوثيرة بطيئة ولم يحقق كل األهداف املرجوة منه، مما يحيل 
ذلك على مفارقات كبيرة في القطاع السياحي، ويج رنا على التساؤل عن 
أهم األسباب التي حالت دون تبوأ القطاع السياحي املكانة الالئقة به، 
أسوة بالدول السياحية بحوض البحر األبيض املتوسط الرائدة في هذا 

املجال كتركيا مثال.

 لسيدا لرئيس،

كفاعلين  موقعنا  ومن  املغرب،  ملقاوالت  العام  االتحاد  في  إننا 
 2020 رؤية  إنعاش  ضرورة  إلى  االنتباه  نثير  امليدان،  في  اقتصاديين 
أهداف جديدة من  وبلورة  إعداد  إيجابيا من خالل  نفسا  وإعطائها 
كل  مع  ونراكة  بإنراف  والتقييم  للتتبع  وقابلة  تحقيقها  املمكن 
املتدخلين في القطاع، يراعى في وضعها تحقيق االلتقائية مع ال رامج 
الحكومية األخرى التي تستجيب ملطالب وتطلعات املهنيين واملستثمرين، 
إرساء  أفق  في  واإلنعاش،  بالتسويق  املتعلقة  الجوانب  وبالخصوص 
قواعد صناعة سياحية قائمة بذاتها، مع تنمية السياحة الداخلية التي 

يمكنها أن تشكل محركا دائما للقطاع.

يكون مسؤولية  أن  ينبغي  ال  ببالدنا،  بالسياحة  النهوض  أن  كما 
وزارة واحدة، التي هي وزارة السياحة ومصالحها الخارجية، بل وكذلك 
مسؤولية كل السلطات العمومية من وزارة املالية وإدارة أمالك الدولة 
فيما يخص توفير العقار، والجماعات الترابية فيما يخص تهيئة املواقع 
السياحية، ووزارة التجهيز فيما يخص البنيات التحتية األساسية من 
طرق سكك حديدية ومطارات، وعليه ينبغي انخراط كل السلطات في 
العمل السياحي، كما أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هي حجر 
بالتنمية السياحية  للنهوض  الزاوية الحقيقي لتخطيط سياحي قوي 

بصفة تراعى فيه العدالة املجالية، واالختصاص الجهوي.

وعليه أصبح لزاما على الحكومة أن تساير املنافسة القوية لوجهة 
)كإسبانيا،  املتوسط  األبيض  البحر  بلدان حوض  املغرب من طرف 
القطاعات  كل  بين  الجهود  تكاثف  ينبغي  كما  تركيا..(،  اليونان، 
الحكومية والتعاون بين الدولة والجهات بما يسمح بخلق فرص التنمية 

واستقطاب االستثمارات وتوطينها بكل جهات البالد.

 لسيدا لرئيس،

وفي الختام، إننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب ننوه مرة 
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لتق�صي  وموظفيها  وأعضائها  وبرئيسها  النيابية  اللجنة  بعمل  أخرى 
الذي  التقرير  للسياحة، وكذا  املغربي  الوطني  املكتب  الحقائق حول 
نحن اليوم بصدد مناقشة مضامينه، كما نزكي التوصيات التي جاء 
بها، نظرا ألهميتها ووجاهتها وقدرتها على تطوير وتحسين عمل املكتب 
الوطني املغربي للسياحة، مما سوف ينعكس بال نك وبشكل إيجابي 

على القطاع السياحي ببالدنا.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 لسيدارئيسا و لس9:

نكر ا لسيدا ملستشارا ملحت0م.

الكلمة للفريق االنتراكي.

 ملستشارا لسيداأبوابكرا عبيد:

نكر ا لسيدا لرئيس.

 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون،

املستشارين  بمجلس  الفريق االنتراكي  باسم  أتدخل  أن  يشرفني 
في مناقشة تقرير لجنة تق�صي الحقائق حول املكتب الوطني املغربي 
للسياحة التي نكلها مجلسنا املوقر بناء على الفصل 67 من الدستور، 
الذي عمل على تعزيز الدور الرقابي لل رملان، من خالل منح اختصاصات 
وصالحيات ومهام جديدة للجان تق�صي الحقائق، من أجل تقوية آليات 

الحكامة في تدبير املال العام.

في البداية، ال بد أن أنوه بالعمل الذي قامت به هذه اللجنة، سواء 
أو من خالل جلسات االستماع،  املعروض علينا،  التقرير  من خالل 
استكماال للمهمة الرقابية املنوطة بنا، وبناء على التوجه الواضح لبالدنا 
من أعلى املستويات نحو الحكامة الجيدة لتخليق الحياة العامة، وربط 

املسؤولية باملحاسبة.

 لسيدا لرئيس،

بالرغم من ضيق الحيز الزمني املتاح لنا لالطالع على التقرير الذي 
لهذا  السريعة  قراءتنا  فإن  الحقائق، مشكورة،  تق�صي  لجنة  أعدته 
التقرير معززة باهتمامنا الدائم، كفريق، بالقطاع السياحي ومواكبتنا 
ملا يطرحه من قضايا وإنكاالت، تجعلنا نؤكد جميع السلبيات ونقاط 
الضعف التي سجلها تقرير اللجنة عند تقييمها ألداء املكتب الوطني 

املغربي للسياحة.

وقد ال نبالغ إذا مضينا أبعد من ذلك لنقر صراحة أن السياسة 
العامة املتبعة في هذا املجال، سيما ما يتصل بدور املكتب في التنمية 
الترجمة  إلى  الساعة  لحد  ترقى  أن  لألسف  تستطع  لم  السياحية، 
والرؤى  االستراتيجيات  حددتها  التي  واألهداف  للطموحات  امليدانية 

املعتمدة في املجال السياحي.

في ظروف موضوعية  الكامنة وراء ذلك  وقد ال تقتصر األسباب 

وطنية أو إقليمية أو دولية، بل هي بالتأكيد مرتبطة أيضا بالضعف 
املزمن في منظومتنا املتعلقة بالحكامة اإلدارية واملالية لكل املؤسسات 

املتدخلة في القطاع وعلى رأسها املكتب الوطني املغربي للسياحة.

ولعل ما ورد في التقرير من معطيات وحقائق وتفاصيل ال يكفي 
الوقت لسرد أهمها لخير دليل وبرهان على جملة من االختالالت التي 
سبق للمجلس األعلى للحسابات أن وقف عندها في تقريره حول املكتب 
سنة 2013، والذي كشف ضعف االستراتيجيات التي أعدها وقصورها 

في الدفع بالتنمية السياحية لبالدنا.

إن ما يهمنا في هذه اللحظة ليس الوقوف بالتفصيل على عيوب هذه 
املؤسسة العامة واستعراض املؤنرات السلبية ألدائها العام، بل أساسا 
لفت انتباه الحكومة إلى ضرورة إيالء القطاع السياحي األهمية التي 
يستحقها في النسيج االقتصادي الوطني واستحضار مكانته الحساسة 
في ضمان التوازنات االجتماعية بحكم ما يوفره من فرص نغل والعدد 

الهائل من األسر املغربية التي تشكل السياحة مورد رزقها األسا�صي.

وفي هذا الصدد نعتقد أن ما ورد في ال رنامج الحكومي حول القطاع 
البتة إلحداث  يكفي  أقل من صفحة، ال  في  إجراءات،  السياحي من 
التغيير املنشود في السياحة الوطنية وال يسعف مطلقا في ولوج بالدنا 

مرحلة االقتصاد السياحي.

مجددا  الحكومة  لندعو  التقرير  هذا  مناقشة  مناسبة  ننتهز  إننا 
إلى التعامل مع السياحة كسياسة عمومية تقع في قلب العديد من 
القطاعات املتداخلة وتتبادل معها التأثير والتأثر، سلبا وإيجابا، وهو ما 
يستدعي بالضرورة تعزيز التقائية هذه السياسات العمومية بما يضمن 

نجاعتها ومساهمتها الفعالة في التنمية البشرية املستدامة.

كما ندعو إلى امل�صي قدما في تنزيل وتنفيذ اإلجراءات املتضمنة في 
ال رنامج الحكومي حول ضرورة إرساء آليات حكامة ناجعة من أجل 
تحسين أداء السياسات العمومية والرفع من نجاعة اإلنفاق العام، 
القطاعية  االستراتيجيات  تدبير  في  التقييم  مأسسة  بالذكر  ونخص 
وتفعيل اللجن بين الوزارية، باعتبارها آليات لتنسيق وضمان التقائية 
السياسات العمومية وتفعيل الحوار املؤسساتي بين القطاعين العام 

والخاص.

 لسيدا لرئيس،

إننا نسجل موقفنا الرامي إلى تبني جملة وتفصيال كل التوصيات 
الصادرة عن اللجنة ال رملانية لتق�صي الحقائق حول املكتب الوطني 
املغربي للسياحة، كما نجدد التنويه بعمل لجنة تق�صي الحقائق هاته 
التي أبانت عن مسؤولية عالية إلنجاز مهمتها الرقابية، رغم الصعوبات 

والعراقيل املواجهة.

كما أوجه تحية عالية ملؤسستنا التشريعية على هذا اإلنجاز الذي 
توفقنا في إنجاحه بشكل صادق وبرغبة وإرادة عالية من املجلس وكل 
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مكوناته.

داخل  موقعنا  ومن  االنتراكي،  الفريق  في  فإننا  اإلطار،  هذا  وفي 
بأدوارها  املؤسسات  كل  قيام  ضرورة  على  نؤكد  الحكومية  األغلبية 
وتحمل مسؤولياتها في ترتيب الجزاءات الضرورية على كل من سولت له 
نفسه التالعب ونهب املال العام والتسيب وسوء التدبير والفساد الذي 
السنوية  التقارير  تكشف  التي  العمومية  املؤسسات  من  عددا  ينخر 
للمجلس األعلى للحسابات عن مجموعة من االختالالت والتجاوزات 

التي تطبع تسييرها وفساد مسؤوليها ومدبريها.

نكرا لكم.

 لسيدارئيسا و لس9:

نكر ا لسيدا ملستشارا ملحت0م.

الكلمة اآلن لفريق االتحاد املغربي للشغل.

 ملستشارةا لسيدةا مالا لعمري:

نكر ا لسيدا لرئيس.

إطار  في  اللجنة  به  قامت  اللي  بالعمل  أنيد  أن  البداية  في  أريد 
هاذ اآللية الدستورية، اللي هي اآللية الدستورية ملراقبة السياسات 

الحكومية.

أجل  الكافي من  الوقت  تعطناش  ما  أن  مبدئيا  نقول  بغيت  اللي 
دراسة التقرير، توصلنا به البارح، وبالتالي كتطلبوا منا اليوم املناقشة، 
تنتمنى باش مستقبال تفادى مثل هاذ املسائل اللي ما تتأهلناش أننا 
بالفعل نشتغلو بطريقة اللي خاصنا نشتغلو بها في مثل هذه املناسبات.

اللي بغيت نقول بصفة عامة ويمكن في دقيقتين هو أن طموح بالدنا 
في جعل املغرب قبلة سياحية تيصطدم بصعوبة التعامل واالستجابة 
للمطالب املستمرة واملتجددة لسوق السياحة. اللي تيمكن لنا نقولوه 
السياحة،  وزارة  هي  السياحية  اإلستراتيجية  على  مسؤول  اللي  بأن 
وأن الذراع ديالها التنفيذي هو املكتب الوطني املغربي للسياحة، اللي 
في الحقيقة هو مؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية وصناعية، ولكن 
عندو االستقالل املالي والشخصية االعتبارية، ولكن هو تحت الوصاية 

ديال هاذ الوزارة.

املسؤولين وإنجاح أي إستراتيجية سياحية تيتطلب طبعا تظافر 
فقط  ما�صي  القطاع،  في  املتدخلين  كل  بين  ما  والتنسيق  الجهود 
الوزارة ولكن قطاعات حكومية أخرى، بحال الداخلية، بحال النقل 
والبيئة وغيرها من القطاعات، اللي تيمكن لهم يولدوا واحد الصورة 
مندمجة ومقاربة مندمجة من أجل إنجاح السياسة السياحية في بالدنا 

واإلستراتيجية املعتمدة.

اللي تنشاهدوه، مع األسف، هو أن هاذ االستراتيجيات املعتمدة من 
طرف الوزارة كلها فشلت، وآخرها، طبعا، رؤية 2020 تنلقاو بأن املغرب 

تراجع من مثال من املرتبة 24 إلى 34، إذا جينا نحاكمو فاملفروض أننا 
وطبعا  الوزارة  رأسهم  وعلى  القطاع،  هذا  في  املتدخلين  كل  نحاكمو 

املكتب.

اللي تبان هو أن ما كيناش إستراتيجية واحدة، كاينة إستراتيجية 
ولكن حتى في املكتب نفسو عندو استراتيجيات أخرى، من املفروض أن 
تكون عندو مخططات عمل من أجل تنفيذ اإلستراتيجية اللي املفروض 

أنها تكون تدارت بطريقة تشاركية.

إذن مخططات العمل لتنفيذ اإلستراتيجية كذلك فشلت وتيبان 
لاللتقائية  تتفتقد  كذلك  اللي   )des1 sous1 stratégies( هنالك  بأن 
وتتفتقد لهاذ الرؤية املندمجة ما بين املكونات كلها املتدخلة في القطاع، 

وخاصة ما بين القطاع بنفسو واملصالح الخارجية.

من  املتدخلين  إنراك  كاينش  ما  مندمجة،  رؤية  كاينش  ما  إذن 
القطاعات الحكومية، ما كاينش كذلك مقاربة تشاركية حقيقية مع 
القطاع الخاص، واحنا تنعرفو بأن املجلس ديال ال�صي جطو، املجلس 
األعلى للحسابات وضعت األصبع على عدد ديال االختالالت ملا تعرضت 
للرقابة ديال )L’ONMT( ديال املكتب والحظت ووضعت األصبع على 
عدد ديال االختالالت، منها أن حتى التقسيم مثال التقسيم ديال املناطق 
السياحية اللي تيراهن عليها، اللي تيستهدفها املجلس لم يخضع لوثائق 
مضبوطة ولدراسة جدوى صحيحة، ومن تم كان التدبير املالي ديالو يعني 
التقسيم ديال املوارد املالية املخصصة لهاذ املناطق، كذلك لم يخضع 
ملؤنرات معقولة، كان تقسيم–يمكن لنا نقولو–اعتباطي وتبعو كذلك 

تقسيم مالي ارتجالي.

وضع اليد كذلك على غياب إطار منسجم تيمكن من خالله أننا 
املستهدفة،  السياحية  لألسواق  وواضحة  منسجمة  رسائل  نوصلو 
األهداف من  تحقق  أننا  تستحق  املغرب وجهة سياحية  أن  مفادها 

ناحية السياح اللي خاصهم يجيوا للمغرب.

كل  وراء  من  تحقيقها  تيتم  اللي  األهداف  حول  مؤنرات  غياب 
سياسة تواصلية، وبالتالي اللي يمكن لنا نقولو اآلن هاذ اللجنة وصلت 
بحال  ما�صي  التفعيل،  خاصها  اللي  التوصيات  ديال  العدد  لواحد 
التوصيات اللي جات في املجلس ديال جطو، واللي بقت ح را على ورق، 
اللجن  ديال  العدد  واحد  منها  املنظم،  القانون  في  النظر  إعادة  منها 
فوسط هاذ املكتب، لجنة اليقظة ولجنة التسيير وعدد ديال اللجن، 
منها كذلك االعتناء باملوارد البشرية داخل املجلس وإنراكهم خاصة 

منهم اللي كيتواجدوا كذلك في املندوبيات.

نكرا السيد الرئيس.

 لسيدارئيسا و لس9:

نكر ا لسيدةا ملستشارةا ملحت0م9.

الكلمة اآلن للفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي، من بعد منو 
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يليه مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

فقط السيدة املستشارة، فيما يتعلق بالفترة الزمنية، أنت كتعرفي 
بأن عندنا اإلكراه ديال اختتام الدورة، وما كناش بغينا باش هاذ العمل 
هذا يبقى إلى ما بعد، والقضية الثانية أننا اتفقنا في إطار ندوة الرؤساء 

مع السادة رؤساء الفرق ورؤساء اللجن على هاذ التوقيت.

نكرا على املالحظة.

تفضل السيد املستشار.

 ملستشارا لسيدامباركا لصادي:

نكر ا لسيدا لرئيس.

 لسيد تال لسادةا ملستشارينا ملحت0مين،

في الحقيقة نحن جد مصدومين في هذه الصباحية ألنه مع كامل 
األسف، األنغال ديال لجنة التق�صي اللي دام أكثر من 6 أنهر، جوج 
ديال لجن التق�صي اللي بذلوا فيهم املستشارات واملستشارين مجهود 
بدني وفكري باش ياخدو خالصات رغم اإلكراهات اللي كانت عند هاذ 
األخوات واإلخوان، اليوم كنتناقشو بيناتنا في غياب تام للحكومة، اليوم 
كنطرحو السؤال ما الجدوى من هاذ لجان التق�صي؟ هاد لجان التق�صي 
اللي كانت باقة عند هاذ املؤسسة ألنها واحد اآللية من اآلليات ديال 
الرقابة على العمل الحكومي، اليوم يتم التمييع بهاذ.. أعتقد في غياب 
الحكومة في جلسة البارح كنديرو التقارير واليوم جينا نديرو املناقشة 

ونتساءل عن املناقشة.

اليوم كنا كنطمحو في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 
أنه هاذ التقرير يكون فيه نقاش ما بين الحكومة املسؤولة على التدبير 
ديال السياسات العمومية فهاذ القطاعات، وما بين السادة والسيدات 
نقيموها  الخالصات  هاذ  بخالصات،  ونخرجو  املحترمين  املستشارين 

بشكل جماعي ونخرجو باتفاق واآلفاق ديال العمل.

اليوم، وأنا عضو فهاذ اللجنة، ما يمكن ليا إال نثني وأند بحرارة 
على كل رفاقي من رئيس اللجنة وجل األعضاء على املجهود اللي بذلو 
رغم اإلكراهات واألنياء اللي يمكن عاقت العمل ديال هاذ اللجنة باش 
يمكن حتى الجانب املحاسباتي يمكن نعطيو فيه رأي، لكن مع كامل 
األسف هاذي من املعطيات اللي عند اإلخوان في اللجنة وأنه ملي طلبنا 
من املجلس املوقر مد اللجنة بخبير محاسباتي تفاجأنا بأنه املجلس ما 

عندوش خبير محاسباتي.

بالتالي أحالنا على أنه هاذ لجنة التق�صي تتعاقد مع خبير محاسباتي 
خارج املجلس، ال�صي اللي غادي يمكن يضر بالعمل ديال لجنة التق�صي 
ألنه سري وبالتالي فضلنا كلجنة أنه نعتمد على ذواتنا واحنا طبعا حتى 
�صي واحد فينا ما خبير محاسباتي وبالتالي هاذ الجانب ديال التدقيق 

املحاسباتي يمكن تالحظو أنه غائب في التقرير.

أنه استفادة  اللجنة هو  أثارتنا في هذه  التي  كذلك من اإلنارات 
بعض املقاوالت من عقارات لتشييد الفنادق، خاصة بمدينة مراكش، 
مع كامل األسف حتى �صي أحد ما التزم أنه ينجز واحد الهكتارات ديال 
العقارات داخل مدينة مراكش واللي استافدوا منهم باش يديروا فنادق 
فهاذ اإلطار ديال تشجيع السياحة، ولكن تحولوا ملشاريع باش أصحابها 

يدخلوا أموال طائلة في غياب طبعا املراقبة ديال الحكومة.

اإلستراتيجية ديال السياحة ببالدنا اليوم كل متتبع غادي يشوف 
التداخل ما بين املكتب الوطني للسياحة ووزارة السياحة، كاين تداخل 
هاذ  ديال  باإلستراتيجية  مكلف  اللي  نكون  عرفناش  ما  اليوم  كبير 
القطاع؟ وكاين تضارب وقفنا أحيانا ما الجدوى من املكتب الوطني 

للسياحة؟ وأحيانا أخرى ما الجدوى من وزارة السياحة؟

وزارة  كاينش  ما  الدول  بعض  في  التجارب  بعض  تعطاتنا  ألنه 
السياحة، كاينة )agence( بحال املكتب الوطني للسياحة.

هاذي بعض األنياء ويمكن نزيدو...

 لسيدارئيسا و لس9:

 نتهىا لوقت،انكر ا لسيدا ملستشار.

الكلمة ملجموعة العمل التقدمي.

 ملستشارا لسيداعبدا للطيفاأعمو:

نكر ا لسيدا لرئيس،

 لسيد تال لسادةا ملستشارين،

اللجنة  بذله أعضاء  الذي  الكبير  باملجهود  أنوه  أن  بد  بدوري ال 
املكلفة بإعداد التقرير وكذلك الخالصات التي توصلوا إليها.

أيهاا لسيد ت،

سؤالنا ك رملانيين، املشروع أن نطرحه ماذا تم الكشف عنه من 
خالل التقرير الذي قدم إلينا؟

ديال  الوضع  عليه  ملا  وصدمتي  اندها�صي  أخفي  ال  بساطة  بكل 
السياحة، دائما أثير السؤال مع نف�صي، ما معنى وزارة السياحة، وما 

معنى املكتب الوطني املغربي للسياحة؟

املكتب  كنسمع  ياله  كبيرة،  مؤسسات  عندنا  سمعت  عمري  ما 
الوطني للكهرباء واملاء، هذا املكتب.

اكتشفنا في حقيقة األمور ما يلي:

هناك مورد اقتصادي يساهم بـــ 5% في مجموع اقتصاد البالد مهم 
جدا.

ثانيا، هذا القطاع السياحي أسند إلى هذا النوع من املكاتب.

ثالثا، هذا املكتب تخلق في 1918 معنى أننا احنا اليوم في قرن ديال 
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وجود هاذ املكتب ككيان، هاذ املكتب كيتسير بواحد الشكل غريب، 
13 وزارة في مكتبه، في املجلس اإلداري زائد النقابات إلى آخره، ثم له 
له ضمن أجهزته �صيء إسمه  أكثر من ذلك  صالحيات غير واضحة، 
مجلس التسيير، هاذ مجلس التسيير ما عرفناش في القانون الوضعي 

والهيكلة في القوانين املغربية ال نجد له مكان.

فمن الطبيعي أن تكون النتائج سيئة وسيئة جدا، من الطبيعي، 
فاملسألة الثالثة هو هاذ القطاع غير مهيكل إلى اآلن غير مهيكل تماما فارغ 
فيه الريع، أن الرؤى ديال 2010 حتى ل 2020 هي رؤى خادعة، هي 

خدعة ليست برنامجا وال خططا إستراتيجية.

خامسا أن هاذ املكتب خلق كأداة لرد األنظار ولذجب الحقيقة 
في  يشتغلون  اللذين  والسماسرة  للمضاربين  مرتاعا  املجال  ولفتح 

السياحة.

األداء  وعدم  القطاع  اندماج  وعدم  املردودية  قلة  نفهم  هكذا 
بالوظائف ديالو املنتظرة، فكذلك كيعطينا هاذ التقرير أن الحكومات 
السابقة بالخصوص ليست لها سياسة عمومية في مجال السياحة 
على اإلطالق، ليست لها سياسة بمفاهيم السياسات العمومية على 

اإلطالق.

فهناك إذن ضياع للوقت على املغاربة، وهناك كذلك هتك الفرص 
الكثيرة الضائعة، ولم يستطيع املغرب أن يستفيد من موقعه ومن 
جغرافيته ومن ثقافته ومن تراثه ومن مناخه وبحوره ومن رماله وجباله 

إلى آخره، التي هي مكونات السياحة.

هاذ ال�صي ما كاينش في الثقافة ديال املكتب الوطني للسياحة وال حتى 
ربما املقيمين على السياحة ألنه التقرير متيهضرش على هاذ املوضوع.

فلذلك هناك طبعا عدم نجاعة الرؤى، أنا قلتها، تتبقى املسألة، 
ما العمل؟ ال بد أن نخرج منها بتوجيه نداء مستعجل للحكومة لوضع 
سياسة عمومية في القطاع السياحي ألنه هناك ضياع مصلحة الوطن.

ثانيا، على ال رملان أن يكون نواة صلبة إلنقاذ هذا القطاع، وأخذه 
العليا للوطن،  من يد من هم اآلن يستغلونه بشكل خارج املصلحة 

وبالتالي فهي مسألة تهم املجتمع واألمة بكاملها.

ونكرا.

 لسيدارئيسا و لس9:

الذين  املستشارين  السادة  كل  وأنكر  املستشار،  السيد  نكرا 
تدخلوا في مناقشة هذا التقرير الذي بين أيدينا.

وقبل أن ننتقل إلى مناقشة التقرير الثاني، فكما هو مضمن في املادة 
17 من القانون التنظيمي املتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتق�صي 
الحقائق، املادة ديالو تنص بأنه كيمكن للمجلس يقرر أنه يتنشر هذا 

التقرير هذا كال أو بعضا في الجريدة الرسمية لل رملان.

وأنوه كذلك إلى أنه سوف لن تنشر فقط إذا وافقتم بالطبع فقط 
التقرير، وإنما سيضمن هاذ التدخالت، تدخالت الفرق ستكون كذلك 

مع التقرير ضمن منشورات الجريدة الرسمية لل رملان.

إذا لم يكن عندكم اعتراض، فإننا نعت ر بأن ال رملان وافق على نشر 
التقرير مع املداخالت في الجريدة الرسمية لل رملان، التقرير كله.

إذن، بهذا نعلن بأنه وافق املجلس على نشر تقرير اللجنة في أقرب 
عدد من هذه الجريدة، وبهذا نكون قد أنهينا مناقشة التقرير األول.

وننتقل اآلن إلى الجزء الثاني من هذه الجلسة واملخصص ملناقشة 
الحكومة  بترخيص  املتعلقة  الحقائق  تق�صي  لجنة  تقرير  مضمون 
باستيراد النفايات، والكلمة ألول متدخل عن الفريق االستقاللي للوحدة 

والتعادلية فليتفضل.

 ملستشارا لسيداعبدا لسالما للبار:

علىا لشبيا ملصطفىا ل لسالما ل لصالةا بسماهللاا لرحمنا لرحيما
 لكريمالعلىاآلهالصحابتهاأجمعين.

 ألخا لرئيس،

 ألخو تال إلخوةا ملستشارينا ملحت0مين؛

للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 
والتعادلية، في إطار مناقشة تقرير لجنة تق�صي الحقائق حول ترخيص 
جلسة  خالل  مللخصه  استمعنا  الذي  النفايات،  باستيراد  الحكومة 
أمس، ومن خالل تفحصنا ملضامين هذا التقرير، رغم ضيق الوقت، 
قياسا ألهمية املوضوع من جهة، ومن جهة ثانية ألهمية املجهودات التي 
بذلها إخواننا وزمالؤنا أعضاء اللجنة في موضوع له راهنيته وأهميته، 
سواء في حاضر أو مستقبل البالد، ألنه يرتبط ارتباطا جوهريا بمسألة 
حيوية في العالم اليوم، أال وهو املحيط البيئي الذي يشمل مختلف 
الكائنات الحية والطبيعية والهواء، وبدرجة أساسية الحياة اإلنسانية 
وتضررها من االنعكاسات التي تفرزها النفايات، سواء كانت صلبة أو 
سائلة، وأيضا الرتباط املوضوع باألضرار الصحية املحتملة على الساكنة 

وفرناتها املائية، والحيوانات، واإلنتاج النباتي بشكل عام.

 لسيدا لرئيس،

 ألخو تال إلخوة،

إن الترخيص باستيراد النفايات كموضوع اختاره مجلسنا املوقر 
ليكون موضوعا لتق�صي الحقائق، جاء في ظرفية دقيقة جدا بالنسبة 
لبالدنا، ارتبطت بمرحلة استضافتنا ل "كوب 22" من جهة، وإصدار 
قوانين يتعلق بمنع استعمال األكياس البالستيكية، في مرحلة أثارت 
فيها شحنة النفايات اإليطالية حفيظة مكونات املجتمع املدني والرأي 

العام الوطني.

هذا السياق املهم استحضاره اليوم، يدفعنا إلى التساؤل رغم قيمة 
املجهودات التي بذلتها بالدنا فيما يخص برنامج تثمين وتدوير النفايات، 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان0 ش9  

خاصة تلك املعروفة باختصار ب )RDF( كما أنار إلى ذلك التقرير، 
إال أنه مع ذلك الزالت بالدنا تعاني الكثير، والكثير فيما يخص وسائل 
يجب  والذي  جدا،  والخطير  الخطير  املوضوع  هذا  تدبير  وإمكانيات 
الحرص على التعامل مع تأثيراته أيضا بالصرامة الضرورية، حماية 

للبيئة بشكل عام، وحماية لحياة األفراد والجماعات، بشكل خاص.

ولذلك، فإننا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، ندق ناقوس 
يطرح  التقرير  في  إليه من خالصات  استمعنا  ما  والخطر ألن  اإلنذار 
عالمات استفهام ك رى حول اإلجراءات الوقائية ميدانيا بقطع النظر 
على الترسانة القانونية، وأيضا ما سجله التقرير من مالحظات في غياب 
تنسيق حكومي متكامل بخصوص استيراد بعض أنواع النفايات التي 
يحتمل أن يكون من ضمن مكوناتها مواد ضارة أو مشعة أو خطيرة 

وسامة.

وأيضا البد من التساؤل عن الضمانات حول ما تصدره املناطق 
نفايات تصنف خطيرة على محيط هذه  الحرة املوجودة ببالدنا من 
املناطق وعلى ساكنتها، وملاذا لم تقم الحكومة إلى اليوم بالبحث عن 
آليات ناجعة وفعالة ملواجهة اآلثار املترتبة عن نوع هذه النفايات ال ينتبه 
إلى خطورته في حينه، ونرجع لنبكي على املا�صي، فهذا ال مجال له اآلن، 
وأيضا الزيوت، وما يعرف بزيوت الرادياتورات، والتي تنتشر كنفايات 
املتالنيات،  بمناطق  خاصة  مجتمعنا،  زوايا  من  متعددة  أماكن  في 
لهذه  مراقبة صارمة  هنالك فعال  والجوهري: هل  األسا�صي  والسؤال 

األماكن؟

ونتفق مع خالصات التقرير جملة وتفصيال في ضرورة التفكير في 
وتصنيفها  خطيرة  املصنفة  النفايات  من  النوع  هذا  استعادة  آليات 
لنفايات  يكون مطرحا عامليا  أن  املجال ملغربنا  واجتنابها، وال نفسح 

العالم.

إننا اليوم أمام تقرير له أهميته القصوى، ألنه–كما أسلفنا–يرتبط 
النفايات  شحنة  أن  ونؤمن  املجتمعية،  حياتنا  في  جوهرية  بمسألة 
إلى  التقرير  مضمون  حسب  مجهوال،  مصيرها  الزال  التي  اإليطالية، 
اليوم، والتي الزالت بالدنا، في غياب أي قرار حكومي واضح، وفي غياب 
جواب مقنع وواضح أيضا عن الكيفية التي تم استيرادها في غياب نشر 
املرسوم 2.14.505 بتحديد كيفيات ونروط استيراد وتصدير وعبور 

النفايات بالجريدة الرسمية.

هذا املشروع هو مربط الفرس، إذ كيف يعقل اعتماد مجرد مشروع 
للساكنة  كبيرا  تأثرا  وأثرت  كبير،  جدال  أثارت  لشحنة  الترخيص  في 
واملحيط، وكانت هي "القشة التي قصمت ظهر البعير" كما يقال، ولعل 
قراءة متأنية لثنايا التقرير، وحموالته غير املعلنة، ستكشف لنا عن 
معطيات كثيرة صادمة، سواء تعلق األمر بدفن النفايات على مستوى 
التراب الوطني، أو على مستوى ما يعرف بتدبير وتثمين النفايات، سواء 
تلك املصنفة في خانة النفايات املنزلية، أو تلك املستوردة بمختلف 

أنواعها وأصنافها.

ولدي اليوم سؤال بسيط وسهل وال يحتاج الذكاء الستنباط معانيه 
ومخارجه:

ملاذا أوقفت الحكومة استيراد النفايات اإليطالية بمجرد أن أثير هذا 
املوضوع؟

ملاذا تم إيقاف هذا االستيراد؟ معناه أنه كانت هناك نية غير سليمة، 
إذن باراكا علينا، كفى، كفى استهتارا بهذا الوطن، كفى أن نجعله–كما 
رددت سالفا – مطرحا لنفايات العالم، كما يقول هللا سبحانه وتعالى 
على لسان إبراهيم، )رب اجعل هذا البلد آمنا( واألمان هنا ال داعي 
للتوسع في مفهوم األمان واالطمئنان، بقدر ما أقول: هللا يهدي خوتنا 
املسؤولين على هذا املجال باش ينتبهوا أن في استيراد هذه النفايات 

ضرر كبير للساكنة وللبالد بصفة عامة.

إذا قلنا الساكنة راه من النباتات، من الحيوانات، من الهواء، راه ما 
اعطيناكومش تسيروا املرافق الحكومية اإلدارية باش تعبثوا فيها، راه 
احنا ما وقعناش معكم نيك على بياض أنكم تعبثوا بمصلحة الوطن 

وساكنة الوطن.

ولذلك فإن الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، إذ يسجل هذه 
الفرق  الفريق كغيره من  يأخذ  أن  يفترض  لتقرير  األولية  الخالصات 
الفترة الزمنية الالزمة لتحضير وقراءة مضامينه سطرا بسطر، وكلمة 
بكلمة، ألن سبق أن ناقشنا لجنة تق�صي الحقائق فيما يخص املكتب 
الوطني املغربي للسياحة، وكانت مجرد إنارة لباقي املؤسسات العمومية 

لتقتدي بما أثارته اللجنة املوقرة من تسيب ومد اليد على املال العام.

إن استيراد النفايات نعت رها في الفريق االستقاللي جريمة ال تغتفر إن 
لم تراقب بجدية وبمسؤولية، وسنبقى في الفريق االستقاللي حريصين 
النداءات  مع  تمانيا  وساكنته،  الوطن  هذا  لحماية  يقظين  منتبهين 

املتكررة لجاللة امللك محمد السادس نصره هللا.

نكرا السيد الرئيس.

 لسيدارئيسا و لس9:

نكر ا لسيدا ملستشارا ملحت0م.

الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة.

 ملستشارا لسيداعبدا لعزيزابشعزلز:

بسماهللاا لرحمنا لرحيم،ال لصالةال لسالماعلىاأنرفا ملرسلين.

زميالتي،ازمالئيا ألعز ء.

صباحا لشور.

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار 
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مناقشة تقرير لجنة تق�صي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد 
النفايات، بناء على الضجة التي أثارتها عملية استيراد شحنات النفايات 

من الخارج.

واسمحوا لي بداية أن أنوه باسم فريق األصالة واملعاصرة بالعمل 
املثمر واملجهود الجبار اللي قامت به اللجنة بكافة أعضائها، وكذلك 
أنوه بالخالصات والتوصيات والتحقيق الدقيق، حسب ما سمح لها 
من ظروف، عملت بكامل الروح واملسؤولية الوطنية، وكذلك بالحرص 
على استحضار صحة وسالمة املواطن املغربي، بحكم ارتباط الصحة 

والسالمة ديال املواطنين بهاذ املوضوع.

فعندي بعض املالحظات، البد ندلي بها، ثالثة ديال املالحظات:

للمجتمع  الكبير  بالدور  كذلك  ننوه  أن  من  البد  األولى:  املالحظة 
املدني ونبكات التواصل االجتماعي وانتفاض الرأي العام الوطني إلثارة 
فضيحة النفايات املستوردة من إيطاليا، فلوال تلك الضجة للضمير 
الحي للمواطن املغربي ملا أثير املوضوع أصال من طرف الدوائر املسؤولة.

كذلك البد أن أنوه بالتفاعل املبانر والسريع والتلقائي ملؤسسة 
ال رملان ملجلسنا املوقر، مجلس املستشارين، التفاعل اإليجابي والسريع 
مع انتفاض الرأي العام الوطني عن طريق التواصل االجتماعي ومختلف 

التعبيرات املجتمعية.

ثانيا: البد من الـتأكيد على أن اللجوء ديال ال رملان إلى آلية التق�صي 
ضمن اآلليات ديال الرقابة على العمل الحكومي واملؤسسات العمومية، 
فهي �صيء محمود، أمر محمود، ولكن لكي يبلغ منتهاه ومقاصده البد من 
تفعيل التوصيات، حتى ال يصبح هذا العمل مجرد واحد النوع ديال 
امتصاص، نلعبو الدور ديال امتصاص غضب الناس، كاين غضب 
حول قضية معينة ديال الرأي العام، نأتي نشكل لجنة تق�صي، كنديرو 
مجهود بالنية قد أقول ب"السذاجة" وتنخرجو بتوصيات على نيتنا، 
يسحاب لنا راه ذيك التوصيات غادي تلقى املسار إلى التنفيذ، وإذا به 
ما كتدار حتى حاجة ألنه هاذ ال�صئ سبق مع الصندوق املغربي للتقاعد 

وعلى لجان تق�صي أخرى بقيت التوصيات ح را على ورق.

اإلخوان واألخوات، إذا بقى هاذ ال�صي ما مزيانش للديمقراطية في 
بالدنا، ما مزيانش لل رملان، ألنه ما غا يولي يثق فينا احد، غيقولوا ها 
هما عاوتاني داروا لجنة باش يمتصوا الغضب ديالنا باش يتفالو علينا، 
فإذا ما كانش غادي تنفذ التوصيات ديال لجان تق�صي الحقائق أعتقد 

على أنه ال معنى لتفعيل هذه اآللية الرقابية الدستورية الهامة جدا.

 لسيدا لرئيس،

اللجنة  أن  البداية  في  نسجل  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  نحن 
توفقت في املنهجية ديالها، ديال العمل، وعملت بكل جدية ومسؤولية، 
ولكن نسجل ما جاء في التقرير من عدم التعاون ديال الحكومة، وكاين 2 
ديال األمور هامة جدا تبين استخفاف مرة أخرى ديال الحكومة بالعمل 

الرقابي ديال ال رملان، األمر اللي كيستوجب التنبيه ديال الحكومة للمرة 
الدستورية  واألدوار  ال رملان  مؤسسة  تحترم  خاصها  أن  على  املليون 

املنوطة بال رملان.

األمر األول ما بغاتش تترجم الوثائق املتعلقة باملوضوع اللي مكتوبة 
باإلنجليزية وباإليطالية، احنا ما عندناش إمكانية هنا في ال رملان، باش 

زعما إذا ابغاو يتعاونوا ولكن، عندهم ذاك ال�صي ساهل هما.

وزارة  به  تكلفت  اللي  الداخلية  لجنة  ديال  التقرير  الثاني  واألمر 
الداخلية حول نفس املوضوع ما تسلمش، طلبته اللجنة وماتسلمش 

لها، هذا أمر يحتمل وجهين:

األول هو أن–كما قلت–الحكومة غادية في االحتقار ديال مؤسسة 
مع  التعاون  احتقار–عدم  نقولش  ما  التعاون–باش  وعدم  ال رملان 

املؤسسة التشريعية باش تقوم بالدور ديالها.

األمر الثاني أو الوجه الثاني هو أنه قد يكون هناك نيئ من "إن" في 
ذلك التقرير، اللي ربما الحكومة بغات تستر عليه، وهذا أفظع وأخطر.

لجنة  في  ديالنا  املمثلين  واألخوات  اإلخوة  أنه  على  فنسجل  إذن 
بعمل مسؤول،  الفرق واملجموعات قاموا  ديال كل  الحقائق  تق�صي 

جيد، جبار، ولكن الحكومة مرة أخرى ما تعاوناتش مع اللجنة.

 لسيدا لرئيس،

التصريحات  مضامين  من  وانطالقا  اللجنة  لتقرير  استنادا 
علينا  توزع  التقرير  باملناسبة  بعدا  التقرير..  على  بناء  والشهادات، 
البارحة مع 7 العشية، وخاصنا نوجدو هاذ الرأي ديالنا كلنا احنا باش 
نقراوه مع العانرة صباحا اليوم، هاذ الزحمة ديال الوقت ربما كان 
ضروري خاصنا ندوزو التقرير، ألنه املدة القانونية والقانون التنظيمي 
إلخ، أكيد أنه ما غنتمكنوش في هاذ املدة القياسية، هاذ الزمن القيا�صي 
املسؤولية  تنتحملو  باملوضوع،  املرتبطة  القضايا  بجميع  نحيطو  أننا 
األمر  نتفاداو  مناسبة أخرى خاصنا  في  ولكن  األمر،  في هذا  جماعة 
تيتق�صى  اللي  القضايا  ال رملان،  فيها  تيتق�صى  اللي  املواضيع  ونعطيو 
فيها ال رملان غنعطيو لها ما يكفي من الزمن، ما يكفي من الوقت، أوال 
تنبينو على األهمية والجدية، األهمية ديال اآللية الدستورية والجدية 
باش تنتعاملو مع مثل هذه القضايا، وأكيد أنه فهاذ املدة القياسية من 
البارحة إلى اليوم، ال ينتقص إطالقا من أهمية املوضوع والجدية ديالنا 

في التعامل معه.

مضامين  من  انطالقا  قلت–  –كما  اللجنة  لتقرير  فاستنادا 
التصريحات والشهادات التي استمعت إليها اللجنة، يبدو أن الحكومة 
املغربية ال تتعامل بالحزم املطلوب في استقبال هذه النفايات، غنهضر 
دبا في املوضوع، املوضوع ديال النفايات، وأنها ال تستحضر املخاطر التي 

تسببها العديد من النفايات املستوردة.

اإليطالية  النفايات  شحنة  حول  ضجة  أثار  ما  أن  اعتقادنا  وفي 
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ليس فقط احتمال احتوائها على مواد من نأنها أن تشكل خطرا على 
صحة املواطنين وعلى السالمة البيئية للبالد وتهديد مستقبل األجيال 
القادمة، بل كذلك كيفية تساهل الحكومة املغربية أو كيف تساهلت 
الحكومة املغربية في استقبال هذه النفايات، في الوقت الذي تلجأ فيه 
الدول التي تحترم نفسها، والحكومات يعني التي تحترم مواطنيها، وتهتم 
بصحة مواطنيها إلى تصديرها إلى خارج حدودها وليس إلى استيرادها، 
خاصة الخطيرة منها، لكونها تؤثر سلبا على البيئة وأن معالجتها تتطلب 

تكلفة مالية كبيرة.

من النقط البالغة الخطورة التي استوقفتنا في هاذ التقرير هو ما 
جاء في الصفحة 22، كون املغرب بدأ في استيراد العجالت املطاطية 
املقطعة منذ سنة 2003، في حين أن استيراد نفايات )RDF( كطاقة 
بديلة انطلق سنة 2012، رغم غياب نص تنظيمي- هنا الخطورة–يؤطر 
هذه العملية، يعني العشوائية والفو�صى في هذا املجال، هذا ما جاء على 
لسان أحد املستمع إليهم، والذي عززه بوثيقة، وهذه في نظرنا فضيحة 
كبيرة، فعال فضيحة ألنه يتم استيراد نفايات بدون نص تنظيمي، معناه 
الفو�صى العارمة، وهنا الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة، بل أنه ما�صي 

غير فضيحة وصافي قد يرقى األمر إلى جريمة.

بطبيعة الحال، هاذ ال�صي كيتطلب املحاسبة من طرف ال رملان، 
ما�صي فقط لهاذ القطاع املعني بهاذ ال�صي، ولكن الحكومة كاملة، وحتى 
وإلى مشينا بعيد في التحقيق وكاين هاذ الفو�صى العارمة في استيراد 
النفايات غنلقاو أمور اللي قد تضر بالبلد وبمستقبل البلد وبصحة 
وسالمة املواطنين، وبالتالي األمر الذي يتطلب مساءلة جنائية، وليس 

فقط رقابة برملانية.

مليون طن من   6 ينتج  املغرب  أن  الصفحة  نفس  في  أيضا  جاء 
النفايات الصلبة سنويا، منها 340 ألف طن–انتبهوا معايا مزيان–340 
ألف طن من النفايات الخطيرة. أنا بعدا فاش نفت هاذ الرقم قبطت 
على را�صي، الهول ديال هاذ املصيبة، أنا ما كنتش عارف هاذ ال�صي حتى 
قريت التقرير، قبل ما كنتش عارف، ولكن الخطير في األمر حتى واحد ما 
عارف فين كيتطمر هاذ ال�صي وفين كيتدفن وفين كيتالح، واش كيتعالج 
وال ما كيتعالجش، واش حقا حتى احنا كنصدروه ل�صي بالد؟ ال هاذي 

بغيت غير ندير نوية ديال..، احنا كنستوردو وما نصدروش.

نقطة أخرى غير مفهومة بتاتا، تتعلق برفض الحكومة اللجوء إلى 
املخت رات املعتمدة من أجل التأكد، احنا عندنا واحد املخت ر معروف 
أنا عرفتو في 2004 وكنسمع بيه بزاف، )LPEE( فاملناسبة ديال الزلزال 
اللي كان في 2004 الحدث املؤلم اللي كان، هاذ املخت ر ما كتوجهش ليه 
الحكومة باش يعالج ويتحقق من املواد اللي كاينة في هاذ النفايات، 
وهاذ ال�صي كيقولو مسؤول اللي استدعاتو اللجنة املوقرة ديالنا، أكده 
بعض مسؤولي املخت ر العمومي للدراسات واألبحاث، فالحكومة ال تلتزم 
للتجربة  النفايات  عليهم  ما كتعرضش  ما كتعطيهومش  يعني  بذلك، 
والدراسة، وهذا ما تضمنته الصفحة 24 من التقرير، إذ نفى بعض 

املسؤولين املستمع إليهم تلقي املركز ألي طلب إجراء بحث من الوزارة 
الوصية.

وفي موضوع آخر وفي نفس اإلطار بطبيعة الحال، معامل اإلسمنت 
هي اللي كانت طلبت ذيك النفايات باش تجي من إيطاليا، هي اللي بان 
فالتقرير أنا غنقولو راه ضابطو وخا، اللي بان هو أن هاذ املعمل اللي 
جاب هاذ النفايات ما عندوش الوسائل اللوجيستيكية باش يعالجها 
وال باش حتى يتحقق ننو هي املواد اللي فيه، ما عندوش. فقط عندو 
الكربون  أوكسيد  واحد  هو  فقط،  مادتين  وجود  من  يتحقق  باش 
)Monoxyde1de1carbone( وغاز امليثان، أما باقي املواد السامة وامللوثة 
الخطيرة هاذ املعمل ما عندوش إمكانية باش يعرف واش كاينة وال ما 
للبالد  السم  هاذ  يستورد  باش  الحكومة  الحق  لو  واعطت  كايناش، 

ومرخص ليه وخدام هاذ املعمل ومازال خدام اليوم.

طرف  من  السريع  التحرك  يستوجب  الذجم  هذا  من  ففضائح 
الحكومة، ألنه هاذ ال�صي يشكل خطرا، قريب نسالي.

 لسيدارئيسا و لس9:

بقيت لك 20 ثانية، السيد الرئيس.

 ملستشارا لسيداعبدا لعزيزابشعزلز:

ذاك 16 دقيقة اللي ما هضرتش فيها ما تعطينيش فيها واحد 2 
دقائق السيد الرئيس.

 لسيدارئيسا و لس9:

ال، ال، مشات هاذيك.

 ملستشارا لسيداعبدا لعزيزابشعزلز:

صافي مشات، وخا.

النفايات كانت.. وال نسكت صافي؟

نكرا على حسن اإلصغاء. غنعطيك هاد ال�صي مكتوب ألنه غيتنشر 
في التقرير وغيطلع عليه الرأي العام إن ناء هللا.

 لسيدارئيسا و لس9:

نكر الكاكذلكالنكر االلتز مكابالوقت.

الكلمة اآلن لفريق العدالة والتنمية.

 ملستشارا لسيدامباركاجميلي:

رحم9ا علىا ملبعوثا ل لسالما ل لصالةا هللاا لرحمنا لرحيما بسما
للعاملين.

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،
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 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس 
النيابية  اللجنة  تقرير  ملناقشة  املخصصة  الجلسة  في  املستشارين 

لتق�صي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات.

وهي مناسبة دستورية ال بد أن نقف فيها من جديد على املكانة 
التي أوالها دستور 2011، باعتباره مؤسسة تمارس الرقابة على الجهاز 

التنفيذي ع ر آليات متعددة وضع على رأسها لجان تق�صي الحقائق.

ولهذا ينبغي دائما إيالء هذه اللجان ما تستحقه من أهمية حتى ال 
تحيد عن أدوارها، وال بد في البداية من التأكيد على أن بالدنا انخرطت 
في العقدين األخيرين بشكل حيوي في املجهودات واملساعي الهادفة إلى 
حماية البيئة، ومن تجليات ذلك املصادقة على عدد من االتفاقيات 
الدولية ذات الصلة، والتي كان آخرها تعديل بروتوكول مونتريال بشأن 
املواد املستنفدة لطبقة األوزون، املعتمد بكيغالي–رواندا–في 15 أكتوبر 
2016 الذي صادق عليه مجلس املستشارين يوم أمس الثالثاء قبيل 
تالوة تقرير لجنة تق�صي الحقائق التي نحن بصددها، وهو ما يعكس 

حرص املغرب على تعزيز املنظومة القانونية املؤطرة لحماية البيئة.

غير أن اإلنكال الحقيقي الذي تعاني منه بالدنا في هذا املجال وفي 
مجاالت أخرى هو مدى التقيد باملقتضيات القانونية وتنزيلها بشكل 

سليم.

 لسيدا لرئيس،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون،

في خضم االنخراط الحما�صي والنشيط لبالدنا في عدد من املنظمات 
الدولية والتظاهرات العاملية املعنية بحماية البيئة، صدم الرأي العام 
إيطاليا  من  النفايات  من  استيراد شحنة  بفضيحة  والدولي،  الوطني 
تقدر بحوالي 2500 طن، تزامنا مع بدء االستعدادات الحتضان املغرب 
حــول  املتحــدة  األمـم  اتفاقيـة  فـي  األطـراف  مؤتمـر  من   22 النسخة 
التغيــرات املناخيــة املعروفة اختصارا بـ "كــوب 22"، وبعد املصادقة على 
القانون رقم 77.15 القا�صي بمنع صنع األكياس من مادة البالستيك 

واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

القطاع الصناعي  في  النفايات الستعمالها  الترخيص باستيراد  إن 
كبديل طاقي من اإلجراءات الحساسة التي تقت�صي اتخاذ أعلى درجات 
بيئية  أضرار  من  فيه  تتسبب  أن  يمكن  ملا  بالنظر  والحذر،  الحيطة 

مزمنة، تنعكس أثارها على صحة املواطنين.

وتجدر اإلنارة إلى أن هذا النوع من البدائل الطاقية يلجأ إليه في 
ظروف استثنائية:

أوال: عندما تكون مصادر الطاقة االعتيادية مكلفة أو ملا توفره هذه 
البدائل من طاقة حرارية مهمة تساهم في الخفض من تكلفة اإلنتاج.

أن  نجد  االستيراد،  عملية  خاللها  تمت  التي  الفترة  إلى  وبالعودة 

سعر املصادر الطاقية التقليدية )البترول والغاز الطبيعي( كان في أدنى 
مستوياته، حيث لم يتجاوز سعر البترول 60 دوالر لل رميل في السوق 
الدولية، وهو ما يغني عن اللجوء إلى بدائل أخرى، والتي وإن كانت أقل 

تكلفة، إال أن لها أثار مدمرة على البيئة.

وأمام هذه الواقعة تولدت لدى الرأي العام الوطني مجموعة من 
األسئلة الجوهرية من قبيل:

- ما الدواعي إلى الترخيص باستيراد النفايات في الوقت الذي تنتج 
فيه بالدنا كميات هائلة؟

وما  املستوردة  النفايات  مراقبة  على  الحكومة  قدرة  مدى  ما   -
الخطورة التي تشكلها هذه املواد على صحة املواطنات واملواطنين؟

- هل تخضع عملية االستيراد ملعايير دولية محكمة أم تخضع لتحكم 
اللوبيات املشتغلة في املجال؟

- ما مدى توفر بالدنا على بنيات تحتية قادرة على تثمين النفايات 
املحلية؟

- ما مصير شحنة النفايات املستوردة من إيطاليا؟

كل هذه األسئلة وغيرها تفاعل معها مجلس املستشارين بتشكيل 
الدستور،  من   67 الفصل  ملقتضيات  طبقا  الحقائق  لتق�صي  لجنة 
ليبقى السؤال املركزي اليوم هو مدى إجابة التقرير الذي بين أيدينا عن 

تلك األسئلة املطروحة.

 لسيدا لرئيس،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون،

لقد وقف هذا التقرير على عدد من االختالالت التي تعتري عملية 
تدبير النفايات ببالدنا، تتمثل باألساس في:

- ضعف تثمين النفايات ببالدنا، حيث ينتج املغرب 6 ماليين طن 
من النفايات، مما يدعو إلى التساؤل حول جدوى استيراد النفايات من 

الخارج؛

معالجة  في  املتخصصة  األساسية  والتجهيزات  البنيات  ضعف   -
النفايات الخطيرة، حيث ينتج املغرب 340 ألف طن، يصدر منها 17 

ألف طن فقط، مما يدعو إلى التساؤل حول مآل النفايات املتبقية؛

- تعدد الجهات الحكومية املانحة للتراخيص، وهو ما يطرح عدة 
أسئلة حول مدى التنسيق بينها ومدى توحيد معايير املراقبة؛

للدراسات  الوطني  املخت ر  يلعبه  الذي  املحوري  الدور  تغييب   -
ورصد التلوث في مراقبة مدى احترام الشحنات املستوردة للشروط 
املتعارف عليها دوليا، ناهيك عن عدم توفر هذا املخت رعلى املؤهالت 
املطلوب.  الوجه  على  بمهامه  لالضطالع  الكفيلة  والبشرية  التقنية 
ودعت اللجنة في هذا الخصوص إلى دعم هذا املخت ر، بموارد بشرية 
كفأة وذات االختصاص في املجال البيئي، ومده بإمكانيات لوجيستيكية 
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للقيام بمهامه؛

- اقتصار الحكومة على توقيع اتفاقيات الستيراد وتدبير النفايات مع 
نركات اإلسمنت دون غيرها من املستوردين اآلخرين؛

واعتماد  النفايات  استيراد  عملية  يؤطر  تنظيمي  نص  غياب   -
رخص  بمنح  يتعلق   2.14.505 رقم  املرسوم  مشروع  على  الحكومة 
استيراد أو تصدير أو عبور النفايات من طرف السلطة الحكومية املكلفة 
مخالفة صريحة  ذلك  وفي  الرسمية،  الجريدة  في  نشره  دون  بالبيئة 
ملقت�صى دستوري يعت ر نشر النصوص القانونية مبدأ ملزما، مما يطرح 

أكثر من عالمة استفهام؛

- ضعف البنيات التحتية الضرورية لتخزين وإحراق هذه النفايات 
)RDF( وغيرها من النفايات.

باستيراد  الترخيص  بكون  االقتناع  إلى  تدفع  كل هذه االختالالت 
النفايات غير محاط بالضمانات الالزمة على البيئة، في تناقض صارخ 
مع الخطاب الرسمي الذي يؤكد على ضرورة إدماج البعد البيئي في 

املخططات التنموية املستدامة.

 لسيدا لرئيس،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون؛

في املقابل، وبعيدا عن كل تبخيس أو تقليل من قيمة عمل اللجنة، 
لم يكن هذا التقرير في حجم تطلعات وانتظارات املواطنات واملواطنين، 
خصوصا وأن الرأي العام تلقى بايجابية كبيرة تشكيل هذه اللجنة، 
مما سيفقد مثل هذه املبادرات قيمتها في املستقبل ويضعف من صورة 

املؤسسة التشريعية، ولذلك نسجل بأسف نديد:

شحنة  باستيراد  الترخيص  بخصوص  املسؤليات  ترتيب  عدم   -
النفايات اإليطالية؛

من  سيمكن  كان  بما  املجال  في  بخ راء  اللجنة  استعانة  عدم   -
استيعاب أنمل وأعمق لهذا املوضوع واإلحاطة به من مختلف جوانبه 
البيئية واالقتصادية، وكذا التحقق الجازم من كون شحنة النفايات 
اإليطالية ال تشكل أي خطر، علما أنها لم تستغل إلى يومنا هذا، مما 

يغذي الشكوك والتخوفات املثارة حول خطورتها؛

واالقتصاد  والصناعة  التجارة  وزارة  مسؤولي  استجواب  -عدم 
الرقمي، علما بأن هذا القطاع يرخص الستيراد عدة أنواع من النفايات؛

إفاداتهم  إلى  لالستماع  الجمارك  إدارة  استدعاء مسؤولي  - عدم 
الكاملة حول تدخلها في عملية االستيراد واالقتصار على مراسلة كتابية 

في املوضوع.

أما فيما يخص تعاطي الحكومة مع لجنة تق�صي الحقائق، فتلقينا 
باستغراب كبير عدم تجاوب بعض أعضائها بالجدية الالزمة مع اللجنة، 
حيث رفضت وزارة الداخلية مدها بالتقرير الذي أنجزته حول املوضوع، 

مما يوحي إلى أن هذا القطاع ال يقدر قيمة وأهمية لجان تق�صي الحقائق 
كآلية من اآلليات الرقابية التي يخولها دستور اململكة.

 لسيدا لرئيس،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلن،

اللجنة–وبغض  املتمخضة عن عمل  التوصيات  فيما يخص  أما 
النظر عن النقاش حول مدى قانونيتها–فإننا في فريق العدالة والتنمية 
بمجلس املستشارين نعت رها ال ترقى إلى انتظارات الرأي العام الوطني، 
حيث جاءت في عمومها بصيغ فضفاضة يغلب عليها طابع العمومية، 

وكأنها صادرة عن هيئة استشارية.

 لسيدارئيسا و لس9:

انتهى الوقت السيد املستشار، نكرا لكم.

 ملستشارا لسيدامباركاجميلي:

سنمدكم ببقية التقرير.

 لسيدارئيسا و لس9:

الكلمة اآلن للفريق الحركي.

 ملستشارا لسيدامباركا لسباعي:

 لسيدا لرئيس،

 لسيد تال لسادةا ملستشارينا ملحت0مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي بمجلسنا املوقر في 
إطار مناقشة، تقرير اللجنة النيابية لتق�صي الحقائق حول ترخيص 
الحكومة باستيراد النفايات، هذا التقرير الذي يندرج في سياق تعزيز 
تق�صي  لجنة  جعل  من خالل  الديمقراطي  املؤسساتي  العمل  آليات 
الحقائق كأداة لرقابة الحكومة وبداية لتفعيل آليات املراقبة ال رملانية، 

وربط املسؤولية باملحاسبة، طبقا ألحكام الدستور.

 لسيدا لرئيس،

 لسادةا لوزر ء،

ارتباطا بموضوع هذه اللجنة املوقرة، نود أن نسجل أنه حسب 
دراسات منظمة الصحة العاملية، ينتج العالم حوالي 4 مليار طن من 
النفايات املنزلية والصناعية إضافة إلى ما تنتجه بعض البلدان من 

النفايات الخطرة.

وعلى الصعيد الوطني فإن املغرب ينتج 7 ماليين طن من النفايات 
ووثيرة ازديادها يصل إلى 3% سنويا وهو معدل يتجاوز مستوى النمو 
االقتصادي باملغرب، كما أن كمية النفايات الصناعية املنتجة تصل إلى 

مليون و600 ألف منها 256 ألف طن من النفايات الخطرة.

وقد انخرط املغرب مبكرا في مفهوم حقوق ومسؤوليات الدول في 
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مجال البيئة خالل قمة سنة 1992 والتي نكلت انطالقة اللتزام أخالقي 
يحث الحكومة على تبني املبادئ العامة واألساسية للتنمية املستدامة.

سن  إلى  الدول  يدعو  الذي  ريو  إعالن  من  الثاني  للمبدأ  وطبقا 
تشريعات فعالة بشأن البيئة، قام املغرب بتعزيز إطاره التشريعي في 
مجال البيئة والتنمية املستدامة وذلك من خالل التوقيع على اتفاقيات 

دولية وإصدار قوانين بيئية للوفاء بالتزاماته.

وأمام دعوة إيقاف حركة النفايات بين الدول النامية والدول أقل 
تصنيعا تم اعتماد اتفاقية بازل في 22 مارس 1989 والتي صادق عليها 

املغرب في 28 دجن ر سنة 1995 والتي تهدف إلى:

• الحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول؛

• منع نقل النفايات الخطرة بين البلدان املتقدمة والبلدان األقل 
نموا؛

• معالجة حركة النفايات املشعة؛

• تقليل كمية وسمية النفايات املتولدة؛

• ضمان اإلدارة السليمة بيئيا قدر اإلمكان؛

• مساعدة البلدان األقل نموا في اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات 
الخطيرة والنفايات األخرى التي تولدها.

 لسيدا لرئيس،

 لسادةا ملستشارلن،

إن النفايات تشكل بديال طاقيا سواء على مستوى املطارح العمومية 
املراقبة والتي تشرف عليها الجماعات الترابية من خالل عملية طمر 
استغالله  يتم  امليثان  غاز  تعطي  أن  بإمكانها  والتي  املنزلية  النفايات 
كمورد طاقي، كما يمكن ملعامل االسمنت استعمال النفايات "عجالت 
الوقود  عن  بديلة  كطاقة  ورق، خشب"  ثوب،  بالستيك،  مطاطية، 

االحفوري.

 2016 الرابطة األوربية لإلسمنت الصادر في مايو  وحسب تقارير 
فإن طاقة النفايات أصبحت واسعة االنتشار في دول االتحاد األوربي 
وخصوصا على مستوى صناعة االسمنت والتي تعد من أكثر الصناعات 

استهالكا للطاقة.

وللحد من انبعاثات ثنائي أكسيد الكاربون التي تعد املسبب الرئي�صي 
لظاهرة التغيرات املناخية، بدأ التفكير في بدائل الوقود األحفوري في 
مصانع االسمنت وكان الحل األمثل هو: حرق النفايات وخصوصا منها 
العجالت املطاطية أو النفايات )RDF( وهي خليط من نفايات البالستيك 

والورق والثوب والكاواتشو.

على  االعتماد  نسبة  انخفضت  دوليا  املبذولة  للجهود  ونتيجة 
الطاقة التقليدية في مصانع االسمنت بشكل كبير خاصة في دول العالم 
املتقدم، بحيث يالحظ التحول نحو الوقود البديل في مصانع االسمنت 

استخدام  نسبة  رفع  يعتزم  األوربي  االتحاد  أن  بحيث  كبير،  بشكل 
طاقة النفايات في مصانع االسمنت من 36%، وهي النسبة الحالية، إلى 
95% مما سيحقق وفرا قدره 16.6 مليار أورو ويقلل من انبعاثات ثنائي 

أوكسيد الكاربون بمقدار 41 ميكاطون سنويا.

 لسيدا لرئيس،

 لسادةا ملستشارلن،

إن قطاع االسمنت باملغرب ووفقا لالتفاقية امل رمجة بين القطاع 
الو�صي والجمعية االسمنتية سنة 2003 تستورد نفايات الستعمالها 
كوقود بديل، وخصوصا العجالت املستعملة في األفران املجهزة، طبقا 
ملعايير وطنية بخصوص االنبعاثات الغازية الواجب احترامها ومراقبتها 
ع ر لجنة مشتركة مع القطاع الو�صي في البيئة ومخت ر مؤهل إلجراء 
تحاليل حول عملية الحرق ومراقبة تحاليل املصدر للنفايات املستعملة.

والذي   )RDF( واملسمى  البديل  الوقود  أنواع  أحد  إلى  وبالرجوع 
البالستيك  بقايا  من  تتكون  لالحتراق  قابلة  مكونات  على  يشتمل 
والقماش والورق والخشب فقد بدأ استيراده منذ سنة 2012 حسب 
القطاع الو�صي على البيئة ويتم استعماله كوقود بديل داخل معامل 

االسمنت املغربية.

ومن هذا املنطلق، فإن عملية استيراد شحنة النفايات اإليطالية 
وفقا  تمت  بالبيئة  املهتمين  أوساط  في  أثارت جدال  التي   2015 سنة 
منها  والتخلص  النفايات  بتدبير  املتعلق   28.00 القانون  ألحكام 
ونصوصه التطبيقية، والتي تسمح باستيراد النفايات غير الخطيرة من 
أجل تدويرها أو تثمينها، وانسجاما مع مقتضيات اتفاقية بازل بشأن 
مراقبة نقل النفايات الخطيرة ع ر الحدود والتخلص منها، التي انضم 
إليها املغرب سنة 1995 وصادقت عليها قبل ذلك إيطاليا سنة 1994، 
السيما منها تلك املتعلقة بوجوب اإلتفاق املسبق بين الدولة املصدرة 
والدولة املستوردة قبل القيام بأية عملية لنقل النفايات، والتحقق من 

سالمتها من مواد سامة أو خطرة تضر بالبيئة.

الحكومي  القطاع  إنراف  وتحت  العملية  هذه  تمت  ولقد  هذا، 
املكلف بالطاقة واملعادن واملاء والبيئة ورئيس الحكومة في إطار اتفاقية 
املهنية  آنذاك والرابطة  بالبيئة  املكلفة  الوزارة  بين  املوقعة  الشراكة 
ملعامل اإلسمنت، والتي تحدد تدابير ونروط استيراد النفايات قصد 
استخدامها كوقود في أفران مصانع اإلسمنت، والتي يجب أن تكون 
مزودة باملصفاة التي تحد من اإلنبعاثات الغازية في الغالف الجوي، 

وأجهزة لقياس الكمية التي يتم انبعاثها.

عالوة على ذلك، فإن عملية االستيراد املذكورة تمت تحت إنراف 
والسلطات  )إيطاليا(  املنشأ  ببلد  املختصة  السلطات  وتتبع  ومراقبة 
املغربية باعتباره البلد املستقبل لهذه النفايات، طبقا ملا هو منصوص 

عليه في اتفاقية بازل.
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 لسيدارئيسا و لس9:

نكر ا لسيدا ملستشارا ملحت0م.

وننتقل إلى كلمة فريق التجمع الوطني لألحرار.

 ملستشارا لسيدامحمدا لبكوري:

نكر ا لسيدا لرئيس.

 لسيد تال لسادة،

إخو نيا ملستشارينا ملحت0مين،

في  الوطني لألحرار  التجمع  باسم فريق  أتدخل  أن  اليوم  يشرفني 
مناقشة تقرير اللجنة النيابية لتق�صي الحقائق حول ترخيص الحكومة 

باستيراد النفايات.

في البداية، ال بد أن ننوه بعمل هذه اللجنة النيابية التي هيأت لنا 
هذا التقرير الهام واملوضوعي، والذي جاء نتاج عمل جبار، قامت به 
هذه اللجنة التي أتقدم باملناسبة باسم فريق التجمع الوطني لألحرار 
على  سهروا  الذين  وأطرها  اللجنة  أعضاء  كافة  وإلى  رئيسها،  بتهنئة 
إعداده، هذا اإلنجاز التشريعي الهام يعت ر قيمة نوعية ومنتوجا ينضاف 
إلى حصيلة عملنا التشريعي وال رملاني بشكل عام، خاصة وأنه تناول 
موضوعا أثار جدال واسعا، وأسال الكثير من املداد، وأنعل وسائط 

التواصل االجتماعي.

 لسيدا لرئيس،

إن قضية استيراد املغرب نحو 2500 طن من النفايات اإليطالية، 
والتي تفجرت حوالي سنتين من اآلن، بعدما تم كشف وصول سفينة 
إيطالية إلى ميناء الجرف األصفر في مدينة الجديدة، وهي تحمل أطنانا 
من بقايا العجالت املطاطية واملواد البالستيكية، ألجل استخدامها في 
توليد الطاقة، لم تعد قضية فئة معينة أو نريحة بعينها، بل صارت 
قضية كل املغاربة بدون استثناء، بعدما دخلت على الخط منظمات 
املجتمع املدني، واملركز الجهوي للبيئة والتنمية املستدامة الذي دق 
ناقوس الخطر من معالجة هذه النفايات األوروبية الخطيرة والضارة 

بالبيئة على األرا�صي املغربية.

في  سيتسبب  السامة  املواد  هذه  حرق  أن  األبحاث  أكدت  لقد 
إلحاق الضرر باإلنسان والحيوان والنبات، وسيؤدي إلى ظهور العديد 
من األمراض الخطيرة واملزمنة وإصابة املتضررين بتشوهات خلقية 
ومواطنين  ومعارضين  مدنية  بمنظمات  حدا  ما  مستديمة،  وعاهات 
مغاربة إلى صياغة عريضة تطالب بمنع حرق هذه النفايات على األرا�صي 

املغربية، وتحويل املغرب إلى مكب للنفايات األوروبية.

 لسيدا لرئيس،

رغم مختلف امل ررات التي ساقتها الحكومة السابقة كون عملية 
استيراد النفايات من إيطاليا مطابقة للمعايير الدولية، وتحترم معاهدة 

بازل حول مراقبة حركة النفايات الخطيرة بين الدول وطرق التخلص 
منها، وأن استخدام مثل هذه النفايات في إنتاج الطاقة نائع في أوروبا، 
بما في ذلك إيطاليا نفِسها، لم تنطل على املغاربة الذين تساءلوا عن مصير 
برنامج طموح كان قد أطلقه املغرب عام 2008 ملعالجة النفايات وإعادة 
تكريرها، حيث أجمعوا على أنه من األفضل استخدام النفايات املغربية 
في إنتاج الطاقة بدل االعتماد على نفايات أجنبية يصعب التحقق من 
للنفايات األوروبية من  إلى مكب  طبيعتها من ناحية، وتحول املغرب 
ناحية أخرى، وال سيما أن الحكومة املغربية أنفقت ماليين الدراهم في 
املشروع، الذي يضم مكونتين إحداهما لفرز النفايات واألخرى إلعادة 
تدويرها لتكون قابلة لالستعمال، خصوصا أن املغرب يستخدم تقنية 
حرق النفايات إلنتاج الطاقة بديال عن الطاقة األحفورية التقليدية، 
وخاصة في مصانع اإلسمنت الك رى، وهي تقنية مستخدمة في عدد من 

بلدان العالم.

إخو ني،اأخو تيا ملستشارينا ملحت0مين،

إن من أهم املفارقات التي سجلها فريقنا بخصوص قضية ترخيص 
الحكومة باستيراد النفايات تزامنها مع القرار الحكومي القا�صي بحظر 
بما يعرف  أو  البالد  أنحاء  في جميع  البالستيكية  استخدام األكياس 
على  آنذاك  مقبال  كان  املغرب  أن  على  ناهيك  ميكا"،  "زيرو  بعملية 
استضافة قمة املناخ »COP22« بمدينة مراكش، علما أن هذه الواقعة 
ليست األولى من نوعها، حيث سبق لعدد من الجمعيات أن تصّدت 
لشحنات أخرى من العجالت، اسُتقدمت من إحدى الدول األوربية من 

أجل إحراقها في معامل لإلسمنت.

مسؤوليتنا،  منطلق  ومن  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  في  إننا 
والثقة التي وضعها فينا املواطنون املغاربة، ال يمكن إال أن نصطف في 
صف األصوات املنددة بهذه العملية التي تهين املواطن املغربي وتهين 
املقاولة الوطنية، ففي فريقنا دائما نستحضر مقولة "عندما يحضر 
املنطق يخلق النقاش"، إذ ال يمكن أن نسمح بتحويل املغرب إلى "مزبلة 

لألوروبيين".

والسالم عليكم ورحمة هللا.

 لسيدارئيسا و لس9:

نكر ا لسيدا ملستشارا ملحت0م.

الكلمة لفريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب، إذن ستقدم املداخلة 
مكتوبة.

الكلمة للفريق االنتراكي.

 ملستشارا لسيدامحمداعلمي:

نكر ا لسيدا لرئيس.

 لسيد تال لسادةا ملستشارينا ملحت0مين،
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يشرفني اليوم أن أتدخل باسم الفريق االنتراكي من أجل مناقشة 
تقرير لجنة تق�صي الحقائق حول موضوع ترخيص الحكومة باستيراد 
النفايات، وفي البداية البد لي أن أذكر بأن إنشاء لجنة تق�صي الحقائق 
كما  ال رملان،  مؤسسة  داخل  إيجابية  دينامية  تخلق  أن  نأنها  من 
أضم صوتي إلى باقي زمالئي الذين تدخلوا قبلي، وأقول بأن خالصات 

وتوصيات ما انتهت إليه اللجنة ال ينبغي أن تذهب أدراج الرياح.

 لسيدا لرئيس،

املوضوع الذي بانرته لجنة تق�صي الحقائق أثار جدال واسعا من 
التي ع رت عن استيائها ورفضها في  طرف منظمات املجتمع املدني، 
تحويل املغرب إلى مكب للنفايات األوربية الضارة بالبيئة، وذلك عندما 
أنها  النفايات اإليطالية بحجة  السابقة باستقدام  سمحت الحكومة 
ذات فعالية وأنها تشكل بدائل صناعية، ليتحول النقاش إلى ال رملان 
املغربي الذي قرر مجلس املستشارين أن يمارس حقه في املتابعة من 

خالل إنشاء لجنة تق�صي الحقائق الخاصة بهذا املوضوع.

النفايات  باستيراد  الترخيص  بأن  الرئيس،  السيد  أقول،  عموما 
املغاربة،  طرف  من  كبيرة  وانتقادات  أفعال  ردود  خلف  اإليطالية 
والحكومة السابقة اكتفت فقط بإصدار بالغات نفوية، التي دافعت 
فيها عن استيراد نفايات )RDF( اإليطالية وأن العملية تمت وفق املعايير 
القانونية والبيئية الدولية، لكن حسب بعض الخ راء فهذا النوع من 
النفايات أو "الوقود املستخلص من املواد الصلبة" يتم تقديمها على أنها 
طاقة بديلة، وفي الحقيقة هي نوع من نفايات عند إحراقها تنجم عنها 

نتائج وخيمة على بيئتنا.

الفريق االنتراكي فيما يتعلق بخالصات اللجنة، فإنه يؤكدها وال 
فائدة من تكرار مضامينها على املجلس املوقر.

ولكن نحن كفريق سجلنا بعدما توصلنا بالتقرير الكتابي التي تليت 
على مسامعنا البارحة مقتطفات منه، نسجل بعض املالحظات التي 

ارتأينا أنه من واجبنا أن نطرحها على أنظار املجلس املوقر.

املؤاخذة األولى، وهي نؤاخذ بموجبها وزارة البيئة على تقديمها وثائق 
بلغتين غير قابلتين لالستثمار )وهي اللغة اإليطالية واالنجليزية( لضعف 
اإلمكانيات، كما سبقني إلى هاته املالحظة الزميل من قبلي عند تناوله 

الكلمة؛

املالحظة الثانية هي حجب تقرير وزارة الداخلية فيما يخص هذه 
الواقعة، وباملناسبة نلتمس من وزارة الداخلية أن تبادر لإلعالن عن 

نتائج هذا التقرير، كحق في الوصول إلى املعلومة؛

 )LPEE( املالحظة الثالثة أنه لم يتم اللجوء إلى املخت رات املعتمدة ك
مثال لتحليل عينات من هذه النفايات املستوردة، ومع ذلك يقر الشهود 

بأنها غير مضرة؛

املالحظة الرابعة، الغموض الذي يطال رخص االستيراد والتصدير 

والعبور، ألن هناك تداخل ديال مجموعة من الجهات فيما يتعلق بمنح 
هذه الرخص، مما تعذر على اللجنة أن تحدد املسؤولية؛

خامسا، الحظنا بأن هناك غياب نص تنظيمي ينظم عملية استيراد 
نفايات )RDF( وأيضا عدم إصدار قانون متكامل ينظم القطاع غير 

املهيكل في مجال تثمين النفايات وهذه إنكالية أخرى.

أضم صوتي إلى الفرق األخرى التي تساءلت عن مآل الباقي، اللي 
غير  املغرب  في  تبقى  والتي  الخطيرة  النفايات  من  340.000 طن  هو 
مستعملة، إذن اللجنة تتساءل حول مصير هذه الكمية املهولة، كيف 

يتم إحراقها؟ ومن هي الجهة املسؤولة عن هذا األمر؟

والسادة  السيدات  الرئيس،  السيد  املالحظات،  هذه  جانب  إلى 
املستشارين املحترمين، البد أن أثير االنتباه إلى أن الشهود املستمع إليهم 
لم يستطيعوا اإلجابة على مجموعة من التساؤالت التي تفضلت بإلقائها 

السيدات وتفضل بإلقائها السادة املستشارون، أعضاء اللجنة، وهي:

ـ الحق في الولوج إلى املعلومة البيئية ببالدنا؛

ـ كيفية تفعيل الحق الدستوري في بيئة سليمة ببالدنا؛

ـ إلى أي حد تم احترام اتفاقية "بازل" من طرف إيطاليا واملغرب؟

ـ العدد الحقيقي ملطارح النفايات ببالدنا؟

ـ دور الشرطة البيئية؟

إلى آخره من األسئلة.

 لسيدا لرئيس،

كفريق  لنؤكد  مقنعة،  حقيقية  بأسئلة  يتعلق  األمر  بأن  كنقول 
انتراكي على أن مناسبة تقديم هذا التقرير تدفعنا إلى املطالبة ب:

لة  الِصّ ذات  الوطنية  التشريعية  املنظومة  باستكمال  التسريع   -
بتدبير النفايات؛

- مالءمة املعايير الوطنية مع املعايير الدولية؛

- تقوية آليات املراقبة؛

الناجمة عن  باملخاطر  والتوعية  والتواصل  تدابير اإلخبار  تعزيز   -
بعض األنشطة الصناعية امللوثة.

وال يسعني في نهاية تدخلي إال أن أنوه بعمل اللجنة الذي أنجزته، كما 
نسجل موقفنا الرامي إلى تبني جملة وتفصيال كل التوصيات الصادرة 
عن اللجنة ال رملانية وال ينبغي أن تذهب نتائجها أدراج الرياح مرة ثانية.

نكرا السيد الرئيس.

 لسيدارئيسا و لس9:

نكر اكذلك.
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الكلمة اآلن لفريق االتحاد املغربي للشغل.

 ملستشارةا لسيدةافاطم9ا لزهر ءا ليحيالي:

نكر ا لسيدا لرئيس.

 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون،

يشرفني في البداية أن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد املغربي 
الحقائق حول موضوع ترخيص  للشغل ملناقشة تقرير لجنة تق�صي 

الحكومة باستيراد النفايات.

وقبل ذلك أتقدم بالشكر لجميع أعضاء وعضوات لجنة تق�صي 
الحقائق وكذا إلى الطاقم اإلداري الذي لم يبخل وبذل جهدا كبيرا في 

إخراج هذا التقرير وفي متابعة ومواكبة جميع جلسات االستماع.

فالكل يعلم ما أثاره موضوع استيراد النفايات من موجة غضب 
من طرف الرأي العام الوطني نظرا لخطورتها على اإلنسان والحيوان 
والغطاء النباتي والفرنة املائية، وكذلك لكونها تشكل استهتارا بكرامة 
اإلنسان املغربي الغيور على سالمة بيئة بالده، والذي يحرص على أال 

تكون بالده مطرحا لنفايات الدول األخرى.

هذه النفايات يمكن أن تتضاعف خطورتها أكثر من باقي امللوثات 
األخرى كالفيول والفحم الذجري في حالة غياب تدابير تشريعية صارمة 
والكفاءات التقنية الالزمة لتحليل مخاطرها، وقد أبان التقرير الذي 
التي يمكن استغاللها من طرف  الثغرات  أيدينا عن العديد من  بين 
سالمة  حساب  على  بالربح  املهووسين  الصناعيين  الفاعلين  بعض 
اإلنسان والبيئة واللجوء املكثف للنفايات لتعويض الطاقة األحفورية 

والكهربائية.

كما أن التقرير كشف عن وجود كميات هائلة من النفايات الخطرة 
التي ينتجها املغرب ويجهل مصيرها، والتي تصل إلى 340 ألف طن من 
ضمنها 40 ألف طن من زيوت الرادياتور )PCB( كما أن هذه ال 340 
ألف طن ال يصدر منها املغرب سنويا إال 17 ألف، في حين يجهل الباقي 

أين يصرف وكيف يعمل به.

وفي هذا اإلطار فإن فريق االتحاد املغربي للشغل يع ر عن استغرابه 
لعدم نشر املرسوم 2.14.505 املؤطر لعملية استيراد النفايات بالجريدة 
الرسمية رغم مصادقة الحكومة عليه، ويتساءل عن خلفيات ذلك وعن 
مدى تمانيه مع اتفاقية بازل التي يعت ر املغرب أحد املوقعين عليها، 
وكيف يمكن للوزارة الوصية أن ترخص باستيراد نفايات قد تشكل 
خطرا على صحة املواطنين والبيئة، في ظل غياب تشريع مؤطر لهذه 
العملية ألن املرسوم املذكور سيظل مجرد مشروع غير قابل للتطبيق 
طاملا لم يتم نشره بالجريدة الرسمية وإطالع الرأي العام الوطني والدولي 

عليه.

لذلك، فإن فضيحة استيراد النفايات اإليطالية تمت خارج القانون 
ومسؤولية العبث بسالمة املواطنين والبيئة تقع هنا على عاتق الحكومة.

نقف على حقيقة خطورة  أن  لنا  يمكن  ذلك، كيف  عالوة على 
واألبحاث  للدراسات  العمومي  املخت ر  أن  طاملا  عدمها  من  النفايات 
كمؤسسة تقنية ومرجعية وطنية لم يتلق أي طلب إجراء بحث من 
قبل الوزارة الوصية قبل إصدار التراخيص، ومعنى ذلك أن اللجوء إلى 
هذه املؤسسة الوطنية ليس ضروريا قبل إصدار تراخيص االستيراد 
التي تمنحها كل من الوزارة الوصية على قطاع البيئة والوزارة املكلفة 
بالتجارة الخارجية )وزارة الصناعة والتجارة(، وهذا األمر يشكل في حد 

ذاته استهتارا ما بعده استهتار بسالمة املواطنين وببيئتهم.

ومناسبة حديثنا هنا عن وزارة التجارة والصناعة للتأكيد على أن 
استيراد النفايات ال ينحصر فقط عن العجالت املطاطية املستعملة، 
بل هناك نفايات أخرى من قبيل متالنيات بعض املعادن والبالستيك 
والنسيج اإلسفنجي إلى غير ذلك، وهي كلها مواد يمكن أن تكون محملة 
قبل  املسبقة  للتحاليل  إخضاعها  ويجب  أو سامة،  بمكونات مشعة 

ولوجها إلى املغرب.

 لسيدا لرئيس،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلن،

إننا في فريق االتحاد املغربي للشغل، نع ر كذلك عن استغرابنا عن 
عدم تمكين لجنة تق�صي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد 
النفايات من نتائج التقرير الذي أعدته وزارة الداخلية بخصوص شحنة 
النفايات اإليطالية، ألن هذا التقرير كان سيساعد اللجنة على بعض 
التساؤالت الحارقة التي يطرحها املواطنون بخصوص شحنة النفايات 
اإليطالية التي مازالت مودعة في مكان غير مؤهل لحماية الفرنة املائية 
والهواء، ونحن متأكدون في فريقنا أنه لو اتخذ قرار إرجاع الشحنة إلى 
مصدرها فإن السلطات اإليطالية سترفض رفضا قاطعا دخول أراضيها 

لنفس األسباب التي جعلتها تتخلص منها.

وختاما، فإننا في االتحاد املغربي للشغل نؤكد على ضرورة تنزيل 
ترخيص  حول  الحقائق  تق�صي  لجنة  إليها  خلصت  التي  التوصيات 

الحكومة باستيراد النفايات، وعلى رأسها:

- تمكين املخت ر الوطني للدراسات ورصد التلوث من كل اإلمكانيات 
املادية والبشرية حتى يتسنى له القيام باملهام التي أن�صئ من أجلها على 

أحسن وجه وبمختلف ربوع اململكة؛

ومن  والبشرية  املادية  اإلمكانيات  من  البيئية  الشرطة  تمكين   -
حمايتها أثناء ممارستها لعملها؛

- العناية بالعاملين بالقطاع غير املنظم في مجال تثمين النفايات.

نكرا السيد الرئيس.

 لسيدارئيسا و لس9:

 نتهىا لوقتا لسيدةا ملستشارة،انكر .
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الكلمة للفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي.

نتمناو التوصيات تكون ضمن املداخلة ديالكم اللي ترفق بمداخالت 
باقي الفرق.

 ملستشارةا لسيدةاعائش9ا يتعال:

بسماهللاا لرحمنا لرحيم.

نكر ا لسيدا لرئيس.

 لسيد تال لسادةا ملستشارينا ملحت0مين،

أتشرف في البداية بالتدخل باسم الفريق الدستوري الديمقراطي 
االجتماعي في مناقشة مشروع تقرير لجنة تق�صي الحقائق حول ترخيص 
الحكومة باستيراد النفايات، مذكرين أن الفريق لم يتوصل بالتقرير إال 
يوم أمس، بعد جلسة االستماع إلى التقرير، وهو األمر الذي لم يترك لنا 
الوقت الكافي لالطالع على مضامينه وتحليلها ومقارنتها وتحديد املواقف 
بشأنها، لكن كما يقول املثل ما ال يؤخذ كله ال يترك بعضه، مراعاة 
للضغط الزمني والختتام الدورة الحالية، لكن البد من التسجيل أنه 
اللجنة عملها في نهور وبمجهودات كبيرة  من غير املعقول أن تنجز 
وتضحيات كل أعضائها منذ تشكيل اللجنة في 15 يوليوز 2016 منذ 
عقدها ألول اجتماع في 27 دجن ر 2017، هذا املجهود الزمني الكبير 
الكافي للفرق  والعمل املكثف نقول أن الواجب إعطاء ومنح الوقت 
التمرين  هذا  فالغاية من  التقرير،  هذا  اإلطالع على مضامين  قصد 
الديمقراطي والغاية من تفعيل آلية لجان تق�صي الحقائق دستوريا 
ليس هو ذاتها، لكن الجهات اإلعالمية والتراكم الكمي للحصيلة بقدر 
ما هو تمكين ال رملان من آليات مراقبة دستورية تمكنه من التحقيق في 

ملفات وقضايا لها آثارها ووقعها على الحكامة.

ومن باب تنزيه كالم العقالء عن العبث، فإننا في الفريق الدستوري 
الديمقراطي االجتماعي كنا من بين املوقعين على تشكيل لجنة تق�صي 

الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات.

على  التهافت  منطق  فوق  التشريعية  املؤسسة  بأن  منا  وإيمانا 
اإلناعات التي يجر لها اإلعالم والرأي العام بدوافع غامضة، وال تكون 
قائمة على أسس واقعية وموضوعية، وألجل اإلنصاف والبحث عن 
الحقيقة والكشف عنها، كان من الضروري تشكيل هذه اللجنة للكشف 
عن الحقيقة، ولقد جاءت مضامين التقرير وبعد نهور من العمل الجاد 
واملسؤول ألعضاء اللجنة بتقرير يؤكد أن ترخيص الحكومة الستيراد 
النفايات مثير للتساؤالت، لم يستطيع التقرير تحديد أي مسؤولية ألي 
جهة، ولم تتمكن من الجواب الواضح عن مدى قانونية هذا االستيراد، 
مكتفيا بخالصات عامة تتعلق بالتدبير العمومي للتخلص من النفايات 

املحلية واملستوردة.

ونحن كنا نتطلع إلى إصالحات أقوى ليس إلدانة هذا الطرف أو 
ذاك، ولكن الطالع الرأي العام على حقيقة األمور وعن اآلثار واملخلفات 

لهذه النفايات ومدى خطورتها على حياة الناس، كما تم الترويج لذلك 
في أوساط اإلعالم والرأي العام.

هذا  على  وجوهرية  أساسية  مالحظة  هناك  أختتم  أن  وقبل 
التقرير، حيث لم يتم الكشف عن طبيعة املستجوبين وعن هويتهم 
وتدوين إنهاداتهم وتصريحاتهم، وهو األمر الذي جعل التقرير مفتقدا 
للمصداقية باعتماده على عبارات غامضة مثل إفادة املستجوبين، وهو 
األمر الذي جعل التقرير ال يستجيب لشروط التق�صي عن الحقائق، وال 
يمكن اعتماد اإلفادات الواردة فيها وال حتى على خالصاته، ألن اللجنة 

لم تكشف عن هوية وطبيعة املستجوبين.

أكتفي بهذا القدر، مؤكدين أن مالحظة فريقنا على مضامين التقرير 
ال تدخل في باب التبخيس، بل كان هناك عمل جبار وكبير لكل السادة 
تفعيل  إلى  لكن طموحنا  واملوظفين،  اللجنة  ورئاسة  اللجنة  أعضاء 
وتنزيل سليم آلليات املراقبة املتاحة دستوريا لهذه املؤسسة، جعلنا 
نراهن على لجان تق�صي الحقائق ليست مطلوبة لذاتها بل مطلوب 
الكشف عن الحقائق وتحديد املسؤوليات كآلية ليس فقط للرقابة بل 

للحكامة ال رملانية.

ونكرا.

 لسيدارئيسا و لس9:

نكر ا لسيدةا ملستشارة.

الكلمة ملجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

 ملستشارةا لسيدةارجاءا لكساب:

نكر ا لسيدا لرئيس.

 لسيد تال لسادةازمالئيا لكر م.

مثير للدهشة أننا كناقشو تقرير للجنة تق�صي الحقائق اللي انتغلنا 
عليها قرابة 7 أنهر أمام عدد محدود، وبالتالي كنعتقد بأن ال رمجة اللي 

وقعت فهاذ املوضوعين االثنين ما�صي فبالصتها.

على أي ما غاديش نعاود نرجع لألنياء الكثيرة اللي قالوها زمالئي 
من قبل، ولكن غادي نركز على واحد املجموعة ديال األمور اللي احنا 
في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بان لينا أننا من الضروري نركزو 

عليها.

أوال، أن الخالصة األولى أن املغرب يستورد النفايات من 2003، 
ما�صي �صيء جديد، وبدا بالعجالت املطاطية املقطعة، ولكن كيستورد 
والنحاس،  الحديد  متالنيات  منها  النفايات  ديال  املجموعة  واحد 
النفايات  ضمن  كيصنفها  وبالتالي  وغيرها،  أثواب  من  النسيج  بقايا 
غير الخطيرة رغم أن في 2003 ما كانش املرسوم املنظم الستيراد هذه 
النفايات أوال املرسوم املنظم لتحديد هوية أو طبيعة هذه النفايات 
لألسف، ولكن املغرب كان كيستوردها، واحنا ما كنعرفوش لألسف 
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واش هاذ املواد هل هي غير خطيرة فعال أو خطيرة ألننا ما كنعرفوش 
ما عندناش اإلمكانيات التقنية الالزمة لتحديد واش خطيرة فيها مواد 

سامة، فيها مواد مشعة، فيها مواد كيميائية أو غيرها.

ثانيا، مادة )RDF( اللي يقال عنها أنها مادة ديال وقود بديل، وتستعمل 
العلمية  املحافل  في  كاين خالف حولها  لألسف  بديل،  كوقود  عامليا 
الدولية، ما�صي بالضرورة ما عندهاش أضرار عند حرقها في املصانع، 
وملا خاص اإلحراق ديالها في املصانع كيخص مواصفات محددة، على 
رأسها أن درجة الحرارة خصها تفوق 2000 درجة سلسوس، لألسف 
ما كانش حتى �صي فرن من األفران ديالنا اللي تتوفر على هاذ الدرجة، 
كان اللي تيتحدث، كان حتى تضارب املعطيات فيما يخص درجة الحرارة 
اللي تتوفر عليها هاذ املصانع، واش 1400، 1500، 850، إذن كاين واحد 
املجموعة ديال التضارب في املعطيات، وبالتالي تحديد املسؤوليات، أنا 

تنشوف بأن ما بقاش لي الوقت لألسف.

تحديد املسؤوليات في هاذ املسألة هاذي كان صعيب، خاصة فيما 
يتعلق بمراقبة جودة الهواء، ما عرفناش احنا واش املخت ر الوطني تابع 
للقطاع واش تيدير �صي حاجة، ما عرفناش واش )LPEE( اللي كيدير 
�صي حاجة، ما عرفناش اللي مكلف بهاذ املوضوع هذا، وبالتالي عندنا 

إنكالية حقيقية في تحديد املسؤوليات.

 )RDF( كاين أيضا عندنا اإلنكالية ديال التقرير حول الشحنة ديال
ترأستها  اللي  اللجنة  ديال  التقرير   ،2016 في  املغرب  استوردها  اللي 
الداخلية لم نتوصل به، رغم إلحاحنا في اللجنة على أن توافينا الوزارة 
املعنية بهاذ املوضوع، ولكن لألسف، ما فهمناش عالش تعاملوا معنا 
في هذا النطاق ما كانش يعني الئق–إلى قدينا نقولو هاذ الكالم هذا–
ألن  املوضوع  هاذ  في  القانون  نطبقو  أننا  املفروض  من  كان  وبالتالي 

القانون التنظيمي للجان تق�صي الحقائق واضح.

كاين أيضا اإلنكالية ديال، في هاذ ال�صي ديال املراقبة، كاين إنكالية 
تملص الحكومة أو الدولة واالتجاه اللي ما�صي في إطار أنها تفوت هاذ 
ما صحيحش،  العمومية  واملؤسسات  للخواص  العمومية  الخدمات 
وهنا في هاذ القضية ديال البيئة تيتبين بأن صحة املواطن في خطر ألن 
تنشوفو املخت ر )LPEE( مؤسسة عمومية، ولكن تيشتغل بفكر تجاري، 
في  تيديرها  املعايير،  ديال  املجموعة  واحد  اإلسمنتيين  منو  تيطلبوا 
الوقت اللي تيبغيو هما اللي تيحددوا لو تيقولوا لو بناء على تصريحاتهم 
أننو هو الوقود اللي تيستعمل، يعني ما تيدخلوش حتى يتأكدوا من 
نوعية الوقود املستعمل، وبالتالي يجب أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها 

في حماية بيئة املواطنين وصحة املواطنين.

نكر ا لسيدا لرئيس.

ولكن دبا في الحقيقة راه ما �صي معقولة هاذ القضية ديال توزيع 
التوقيت، ألن في هاذ اللجنة هاذي ألن كنت عضو فيها، أنا واألستاذة 
اليحياوي، كنا في جميع االجتماعات، وبالتالي عندنا الكثير ما يقال، 

وأصيبت هي بمرض من جراء املهمة االستطالعية اللي دارت وأصبت 
نهاية  في  لنا كمجلس  وفرتوها  اللي  الوجبة  من جراء  غدائي  بتسمم 

األسبوع اللي فات.

ونكرا.

 لسيدارئيسا و لس9:

نكر اللسيدةا ملستشارةا ملحت0م9.

الكلمة ملجموعة العمل التقدمي.

في الوجبة، كون درتوا تقرير حينه بالوجبة، اللي أصبت فيه بتسمم 
ونديرو بحث، ونشوفو.. ال، ال، ال. كان كايخصكم تديروا تقرير وتديروا 
نكون  املسؤول،  نكون  ديال  املتابعة  تتم  املتابعة،  وتتم  نكاية 

املسؤول، والشواهد الطبية ونضبطو األمور.

أما نجيو حتى لدابا ونقولو أودي أصبت بتسمم، كنظن هذا تحميل 
بالتوقيت  اللي هو ما�صي فمحلو، ولكن فيما يتعلق  املسؤولية زعما 
وبالتوزيع الزمني، هذا تم االتفاق عليه في ندوة الرؤساء اللي مفروض 

كيحضرو فيها جميع املمثلين ديال الفرق واملجموعات.

نكرا، ومعذرة السيد أعمو على تأخيرك.

 ملستشارا لسيداعبدا للطيفاألعمو:

نكر ا لسيدا لرئيس.

 لسيد تال لسادة،

بمناسبة مبادرة ال رملان للجنة تق�صي الحقائق في موضوع النفايات 
على إثر الضجة التي عرفها املغرب إثر استيراد مجموعة من النفايات من 
إيطاليا ألغراض املعالجة ولتوفير الطاقة البديلة، يكون هذا السبب في 

مسألتين أساسيتين.

األولى لالطالع وللوقوف على ما إذا كان استيراد النفايات تحترم فيه 
الشروط املوضوعية والشكلية من أجل ضمان سالمة صحة املواطن 

وسالمة البيئة.

املسألة الثانية ما إذا كانت املواد املستوردة مضرة بالصحة ومضرة 
بالبيئة؟

قامت اللجنة بمهمتها بشكل كامل ونحييها ونثمن عملها، كانت أيضا 
مناسبة وهذا ما قامت به اللجنة بفتح الحوار في انتظار موضوع حماية 
البيئة باعتباره أساس التنمية ونحن نقترح جدوى حوار وطني في هذا 
اإلطار، خصوصا وأننا بصدد التفكير في نموذج تنموي جديد ال نتصوره 

إذا لم تكن معايير البيئة متوفرة في هذا النموذج.

ثانيا استعمال الوقود البديل أصبح يطرح نفسه بإلحاح على املغرب 
باعتباره دولة غير بترولية وال بد أن نستعمل كل الطاقات البديلة لحل 

مشاكل استيراد الطاقة.
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فلذلك اللجوء إلى الوقود عن طريق هذه اإلمكانيات أصبح نيئا 
مرغوبا فيه، اللجنة توقفت عند الحقائق التالية:

الحقيقة األولى، تتجلى في كون النفايات املستوردة وهذا قالتو من 
إيطاليا، تمت وفق جميع الشروط القانونية الدولية والوطنية أثناء 

عملية االستيراد، أجابت هنا وطمأنت الرأي العام في هذا املوضوع.

املسألة الثانية، توقفت على أن ما تم استيراده من إيطاليا غير مضر 
بالصحة، ورغم ذلك الحكومة قامت بعمل وقائي بحجز أو تجميد هذه 

الكميات املستوردة ولم تستعمل إلى اآلن في انتظار التحقيق.

ضعف البنيات والتجهيزات األساسية عاينته اللجنة وهذا يجب أن 
يحرك الحكومة من أجل التفاعل اإليجابي من أجل تيهئ البالد ليكون 

نموذجيا أو رائدا في مجال تثمين والبحث عن الطاقات البديلة.

كذلك مطالبون اليوم بمزيد من استعمال النفايات ألننا ال نتوفر 
عليها.

وقفت اللجنة على �صيء يجب أن نسجله ونعت ره نيئا سلبيا، وهو 
عدم الكشف إلى حد اآلن على تقرير قامت به وزارة الداخلية، ونعت ر 
أن عدم الكشف غير مالئم ويتنافى مع دور ملاذا قامت؟ اللهم إذا كانت 

هناك أسرار الدولة، فهذا موضوع آخر.

املسألة السادسة، ال بد من اإلنارة إلى أن هناك مطلب للرفع من 
قدرات وآليات انتغال وزارة الطاقة، إمكانياتها املادية والبشرية، ال 
بد من انتغال حكومي عام بموضوع ألنه يتجاوز قطاع البيئة وحده 
ويتعلق بقطاعات مختلفة تحتاج إلى التنسيق والتالقي في هذا املجال، 

القطاع الصحي قطاع االقتصاد وقطاعات أخرى.

فلذلك، نحن نعت ر التقرير الذي تم إعداده إيجابي، ونحن ندعم 
ومرتاحين لإلجابات التي أتى بها التقرير سواء لنا ك رملانيين في حاجتنا 
وبالخصوص  مفيدا  للحكومة  بالنسبة  الحكومة، وكذلك  مراقبة  إلى 

بالنسبة للرأي العام.

نكرا.

 لسيدارئيسا و لس9:

نكر ا لسيدا ملستشارا ملحت0م.

وأعتقد بأننا وعطفا على ما إتخذناه من قرار فيما يتعلق باللجنة 
األولى، إذا فكنظن بأننا متفقون جميعا على نشر التقرير في الجريدة 

الرسمية لل رملان كامال.

بالطبع  الجلسة،  هذه  أعمال  جدول  إستوفينا  قد  نكون  وبهذا، 
الشكر والتقدير لكل ال رملانيين املناضلين وال رملانيات املناضالت الذين 
بقوا معنا إلنجاز هذا العمل والذي وإن كان فيه غياب لبعض السادة 
ال رملانيين إال أن حظور جميع الفرق وجميع املجموعات  والسيدات 
واإلستماع إلى جميع وجهات النظر، هذا بالطبع يجعلنا نقوم بدورنا 

ك رملان بالخصوص من خالل هذه اآللية في رقابة الحكومة.

من جهة أخرى أقول بأن هذا العمل، باإلظافة إلى التقرير الذي 

سينشر كما قلنا في الجريدة الرسمية لل رملان، يعت ر مادة خاما للسادة 

والسيدات ال رملانيين من أجل متابعة الحكومة في كل ما جاء في هذا 

التقرير ع ر الجلسات، سواء ع ر جلسات األسئلة العادية أو ع ر جلسات 

ملسائلة السيد رئيس الحكومة.

البد أال نختم قبل أن نتقدم بالشكر الجزيل للجنة رئيسا ومقررا 

بأنه  نعلم  ونحن  بذلوها،  التي  الكبيرة  للمجهودات  حقيقة  وأعضاء 

عندما يخصص عمل من هذا القبيل هذا، ما هي الجهود واملتطلبات 

اللي كتطلب من أجل القيام بهذا العمل.

فشكرا لهم باسمكم جميعا.

لرفعتا و لس9.

 مللــــــحق:ا ملد خــــــالتا ملكتـــوب9ا ملسلم9اللرئاس9:

ألال،امشاقش9اتقريراو ش9اتق�صيا وحقائقاحولا ملكتبا لوطنيا
 ملغربياللسياح9:

مد خل9افريقا ألصال9ال ملعاصرة:

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

يشرفني ونحن نناقش اليوم تقرير لجنة تق�صي الحقائق حول املكتب 

الوطني املغربي للسياحة أن أع ر لكم باسم فريق األصالة واملعاصرة 

عن نكرنا وتقديرنا لكل املجهودات املبذولة من قبل أعضاء اللجنة 

وطاقمها اإلداري الذين سهروا على إعداد هذا التقرير القيم املعروض 

على أنظارنا اليوم.

وقبل الخوض في مضامين التقرير، نود بداية أن نتطرق لبعض 

التي  باألهمية  تتعلق  إثارتها،  الواجب  من  لنا  يبدو  التي  املالحظات 

تكتسيها هذه املحطة في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011 الذي أفرد 

مقتضيات في غاية األهمية في مجال تفعيل الدور الرقابي للمؤسسة 

ال رملانية وإعطائها صالحيات أوسع في مجال مراقبة العمل الحكومي 

خاصة ع ر تيسير عملية تشكيل اللجان النيابية لتق�صي الحقائق كآلية 

لها دور أسا�صي في تعزيز الحكامة وربط املسؤولية باملحاسبة وإقرار 

مبادئ الشفافية وتجسيد البعد الديمقراطي في التسيير العام.

العمومي  للنقاش  كحاضنة  التشريعية  املؤسسة  لدور  وتعزيزا 

ومتفاعلة مع نبض الشارع، نأمل في فريق األصالة واملعاصرة، على أن 

ينصب مستقبال اختيار مواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني 

لتكون موضوعا لتشكيل اللجان النيابية لتق�صي الحقائق.
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 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

بالرجوع إلى مضامين التقرير املعروض على أنظارنا اليوم، والذي 
يهم إحدى املؤسسات التي تمت املراهنة عليها للقيام بأدوار طالئعية في 
مجال التعريف باملؤهالت الطبيعية والثقافية والتراثية التي يزخر بها 
املغرب، وإبراز صورة السياحة الوطنية على مستوى الداخل والخارج، 
وتحقيق األهداف املسطرة للنهوض بالسياحة الوطنية كقطاع واعد 

يشكل قاطرة أساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية املنشودة.

البعد من  كل  بعيدة  بالدنا الزالت  بأن  للتذكير  في حاجة  ولست 
من  الرغم  على  السياحية  إمكاناتها  من  املطلوب  بالشكل  االستفادة 
املجهودات التي تم بذلها في هذا القطاع، فالحكومة عاجزة عن تثمين 
جل املوارد السياحية الوطنية التي تعت ر أبرز نقاط القوة لسياحتنا، 
إذ تشير اإلحصائيات أن املغرب ال يستغل إال ربع إمكانياته السياحية، 
فمن أصل 1450 مورد سياحي تتوفر عليه بالدنا يتم استغالل 350 

موردا فقط.

كما أن الحكومة والحكومات السابقة لألسف لم تستطع لحد اآلن 
استغالل املوقع االستراتيجي املتميز لبالدنا وثرائها الطبيعي والحضاري 
نوعية،  نقلة  تحقيق  أجل  املغربية من  املدن  والثقافي وخصوصيات 
للقطاع السياحي واستقطاب أك ر عدد من السياح الذين يزورون بالدنا 
لحد اآلن، من خالل تنويع حقيقي للمنتوج السياحي الوطني، تنويع 

يأخذ بعين االعتبار تحقيق نوع من التوازن بين مختلف املنتوجات.

 لسيدا لوزيرا ملحت0م،

لقد سبق لنا في فريق األصالة واملعاصرة أن طالبنا بضرورة نهج 
التنافسية  القدرة  من  الرفع  االعتبار  بعين  تأخذ  سياحية  سياسة 
للقطاع، من خالل صياغة منتوج سياحي يتسم بمزايا تفضيلية وبجودة 
آليات  في  أك ر  وبحرفية  جاذبية،  وبمقاييس  تنافسية  وكلفة  عالية 
وأدوات التدبير طاملا أن النشاط السياحي يتطلب تقنيات حديثة للتدبير 

العقالني والحكامة الجيدة.

لقد تم الرهان على املكتب الوطني املغربي للسياحة كقاطرة أساسية 
للنهوض بالصناعة السياحية خاصة التعريف بوجهة املغرب ومؤهالته 
الطبيعية وتفعيل االستراتيجيات واألهداف املسطرة ومن ضمنها رؤية 

2020 للسياحة.

غير أن مجموع ال رامج واالستراتيجيات التي تم تسطيرها لم تجد 
طريقها نحو التفعيل وهو ما فوت على بالدنا فرص حقيقية لالصطفاف 
ضمن الوجهات العاملية الرائدة في املجال السياحي، وهنا بالذات تكمن 
على  بدورها  االضطالع  من  تتمكن  لم  التي  املؤسسة  مسؤولية هذه 
الوجه األمثل مما دفع باملجلس األعلى للحسابات إلى إصدار تقرير يتناول 
بالتشريح مجموع االختالالت التي عرفتها هذه املؤسسة وهي املالحظات 
الذي نحن بصدد  التقرير  منها مع  في جزء  يتقاطع  التي  والخالصات 

مناقشته اليوم.

من أبرز املالحظات املسجلة اعتماد املكتب ملخطط تسويق فيما 

أغفل تحديد مخططات تسويق لكل نوع من األسواق ذات مواصفات 
أنشطة  مختلف  فقط  ملخص  وبشكل  املكتب،  حدد  إذ  مشتركة، 
التواصل التي ينوي اتخاذها على مستوى كل سوق على حدة. باإلضافة 
مخصصات  عن  الطرف  الذكر  السالف  املخطط  يغض  ذلك،  إلى 

امليزانية الضرورية لتفعيله.

وباملوازاة مع إعادة تصنيف األسواق املستهدفة، تخلى املكتب عن 
وال  االستراتيجي.  لتموقعها  بالنظر  لألسواق  املوارد  تخصيص  منطق 
يخضع إعداد مخططات التسويق والتواصل، على مستوى كل سوق 
وكذا تخصيص موارد امليزانية لكل مكوناتها، ملعايير موضوعية تأخذ 
للتموقع  بعين االعتبار خصوصيات كل مجموعة من األسواق طبقا 

املقرر على مستوى املخطط االستراتيجي.

مجرد  أنها  فيتضح  التسويق  مخططات  بتفعيل  يتعلق  فيما  أما 
استنساخ للعناصر املسطرة على مستوى االستراتيجية، حيث تشتمل 
على عناصر ذات طابع نمولي كعدد العقود املزمع إبرامها مع وكالء 
املكتب  يتطلع  التي  املعارض  وعدد  سوق  كل  مستوى  على  األسفار 
الحضور فيها وكذا الوسائل التي سيتم اعتمادها على مستوى التواصل 

املؤسساتي.

عالوة على غياب التوازن بين أنشطة التسويق املوجهة إلى املستهلكين 
)السياح( ووكالء األسفار الشركاء والعالقات العامة والذي يفترض أن 
يستجيب للمنطق الذي يأخذ بعين االعتبار هيكلة سوق األسفار على 
وكذا  سياحية  كوجهة  املغرب  تثبيت سمعة  ومدى  بلد  كل  مستوى 

تموقعه على صعيد كل سوق.

وباإلضافة إلى ذلك، فإن التوازن بين مختلف أنشطة التواصل يجب 
أن يظل قارا على املدى املتوسط على مستوى كل صنف من األسواق.

املقيمين  للمغاربة  السياحي  التدفق  أهمية  عن  النظر  وبصرف 
بالخارج ، يظل املغرب كوجهة سياحية معتمدا بشكل كبير على السوق 
 ،2012 و   2010 بين  الوافدين  السياح  يمثل84% من  الذي  األوربي 
السياح  تدفق  من   %45 بنسبة  لوحدها  الفرنسية  السوق  وتساهم 

األوروبيين بين سنتي 2000 و2012.

ارتكزت  التي  التموقع  النتائج على قصور إستراتيجية  وتدل هذه 
أساسا على اعتبارات القرب من األسواق املصدرة عوض معيار النفقات 

السياحية.

وقد عرف توزيع السفر في السنوات األخيرة تحوالت مهمة أدت إلى 
ظهور نموذج جديد لألعمال تتجلى مقوماته في اعتماد التوزيع ع ر 
نبكة األنترنت والشركات ذات التكلفة املنخفضة وتغير على مستوى 
سلوك الزبناء. غير ان هذه البيئة الجديدة لتوزيع السفر لم تؤد إلى تغير 

حقيقي على مستوى تسويق املغرب كوجهة سياحية.

وإذا كان من البديهي أن تسويق وجهة سياحية ال يتم إال بوجود 
ربط جوي مستمر، فإن املكتب لم يول اهتماما كافيا للشق الجوي في 
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مخططه االستراتيجي وذلك رغم أن تطوير الربط الجوي البعيد املدى 
ع ر الدار البيضاء مع اعتماد املواقع ذات التكلفة املنخفضة كقناة 
للتوزيع كان من بين األهداف التي سطرها املكتب وهو ما تضمنه تقرير 

اللجنة املوقرة.

إن قطاعات مهمة من السياحة التي ال يمكن إنكار إمكانياتها كان 
من املمكن أن تساهم بشكل إيجابي في تحسين األداء السالف الذكر 
باملغاربة  األمر  ويتعلق  املكتب  الالزم من طرف  باالهتمام  لو حظيت 
املقيمين بالخارج والسياحة الداخلية و" سياحة االجتماعات والحوافز 

واملؤتمرات واملعارض ".

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

لألسف فإن املكتب عجز عن تسويق املنتوج السياحي وفق املعايير 
الدولية التي تتبنى أساليب مبتكرة لتعزيز الجاذبية.

فشل املكتب يتجسد كذلك في غياب رؤية واضحة وسياسة معقلنة 
بالسياحة  يتعلق  ما  املتاحة سواء  والفرص  اإلمكانيات  الستثمار كل 

القروية أو تقديم عروض لفائدة الطبقات املتوسطة.

مع األسف نكل تجاهل السياحة الداخلية، بالرغم من أنها أحد 
للنهوض بهذا القطاع، إحدى املعيقات األساسية  الروافد األساسية 
لتطوير هذا القطاع رغم أنها جاءت ضمن رؤية 2020 التي سطرها 
املكتب لكن على مستوى التنزيل الفعلي والواقع نرصد فشال كبيرا في 
كسب هذا الرهان الذي يبقى جد متواضع باملقارنة وحجم التحديات 
باقي  مع  املحتدمة  املنافسة  وحجم  السياحي  القطاع  يواجهها  التي 

الوجهات.

أيضا من بين أوجه القصور التي طبعت عمل املكتب عدم نجاعة 
برنامج كنوز بالدي وفشله في استقطاب مغاربة العالم من خالل تقديم 
منتوج سياحي يراعي احتياجاتهم ورغباتهم وهو ما فوت أيضا فرصا 
حقيقيا كان من األجدر استثمارها بالشكل األمثل لتعزيز وجهة املغرب 

السياحية.

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

ال يمكننا الحديث عن االختالالت التي طبعت عمل املكتب بمعزل عن 
اإلنكاالت الك رى املرتبطة بغياب االنسجام وااللتقائية في السياسات 
أن  املفترض  من  التي  الحكومية  القطاعات  مختلف  بين  العمومية 
تتقاطع جميعها لخدمة كل االستراتيجيات وال رامج املسطرة في هذا 
تفرعاته  بمختلف  النقل  أو  التجهيز  بقطاع  يتعلق  ما  سواء  القطاع 
الطرقي والجوي والبحري، ففي غياب التنسيق بين القطاعات املعنية 
تبقى كل االستراتيجيات محدودة األفق وهو ما يؤثر بشكل سلبي على 

السياحة الوطنية.

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

لقد آثرنا في فريق األصالة واملعاصرة الرجوع إلى التقرير الصادر 

عن املجلس األعلى للحسابات الذي رصد االختالالت املذكورة باملوازاة 
مع تقرير لجنة تق�صي الحقائق وعيا منا بأهمية التقارير الصادرة عن 
مؤسسات الحكامة التي من املفروض أن تشكل ناقوس خطر يجعل 
الحكومة تتفاعل معه بالجدية املطلوبة، جدية كانت ستغني املجلس 
عن اللجوء إلى تشكيل لجنة لتق�صي الحقائق في موضوع تمت إثارته 
منذ 2015 لو أن الحكومة اتخذت تدابير ملموسة لتصحيح االختالالت 
األعلى  املجلس  رفعها  التي  التوصيات  مختلف  وتفعيل  املرصودة 

للحسابات.

وهذا دليل واضح على أن الحكومة تعت ر مؤسسات الحكامة مجرد 
دور  لها  فاعلة  وليست مؤسسات  الوطني،  السيا�صي  للمشهد  تأثيث 

محوري في تعزيز قيم الشفافية والتخليق وربط املسؤولية باملحاسبة.

ختاما، نؤكد على ضرورة تحمل الحكومة للمسؤولية السياسية 
لتجاوز التدبير االرتجالي لهذا القطاع بشكل عام، ودور هذه املؤسسة 
مبادئ  وتفعيل  االختالالت  تجاوز  أفق  في  خاص  بشكل  العمومية 

الحكامة.

ترخيصا حولا تق�صيا وحقائقا و ش9ا تقريرا مشاقش9ا ثانيا،ا
 وحكوم9اباستي0 دا لشفايات:

 -امد خل9افريقا ألصال9ال ملعاصرة:

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

 لسيد تال لسادةا لوزر ء،

 لسيد تال لسادةا ملستشارين،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار 
مناقشة تقرير لجنة تق�صي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد 
النفايات، بناء على الضجة التي أثارتها عملية استيراد شحنات النفايات 

من الخارج.

واسمحوا لي بداية أن أنوه باسم فريق األصالة واملعاصرة بالعمل 
املثمر واملجهودات القيمة التي بذلها السادة أعضاء اللجنة التي أنرفت 
على إعداد هذا التقرير، وما خلصت إليه من استنتاجات وتوصيات 
صادرة عنها، والتي المست بشكل جلي معظم اإلنكاالت واالختالالت 
التي عرفتها عملية تدبير النفايات، ونراهن في فريق األصالة والعاصرة 
على أن تحظى خالصات وتوصيات هذا التقرير باالهتمام الالزم، وذلك 
بهدف إعادة النظر في التدبير الحكومي لهذا القطاع الحيوي ملا له من 

خطورة بالغة، بحكم ارتباطه املبانر بسالمة وصحة املواطن املغربي.

السيد  لي،  اسمحوا  اللجنة،  تقرير  مضامين  في  الخوض  وقبل 
الرئيس، أن أبدي املالحظات التالية:

أوال: البد لنا ونحن بصدد مناقشة هذا املوضوع، أن ننوه بالدور 
الكبير الذي لعبه املجتمع املدني والرأي العام الوطني في تفجير النقاش 
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حول شحنة النفايات اإليطالية، والتحذير من مخاطرها على البيئة 
املغربي  املدني  املجتمع  حيوية  على  يؤكد  ما  وهو  املواطن،  وصحة 
وسرعة تفاعله مع مختلف القضايا ذات البعد الوطني، وحرصه التام 
على تحقيق املصلحة العامة، وفي نفس الوقت، ننوه كذلك، بيقظة 
املؤسسة ال رملانية، وتعاطيها الجاد واملسؤول مع مثل هذه القضايا التي 
تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وكل ما يتعلق بسالمة وأمن وصحة 

وسكينة املواطنات واملواطنين.

ثانيا: نثمن في فريق األصالة واملعاصرة، هذه الدينامية الجديدة 
كل  ممارسة  على  وإصراره  املستشارين،  مجلس  فيها  انخرط  التي 
وظائفه، انسجاما مع ما تتيحه الوثيقة الدستورية خاصة في ما يتعلق 
إلى  الضرورة  دعت  كلما  الحقائق،  لتق�صي  النيابية  اللجان  بتفعيل 
ذلك، باعتبارها إحدى اآلليات الرقابية التي تروم تعزيز أسس الحكامة 
الجيدة والحد من كل أنكال سوء التسيير والتدبير التي تعرفها بعض 

القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية.

ثالثا: ال بد من التأكيد على أن تواتر اللجوء إلى هذه اآللية الرقابية، 
من نأنه اليوم أن يعطي للمؤسسة التشريعية حيويتها، ويضفي على 
ويعزز  واملصداقية،  الثقة  من  املزيد  الديمقراطي  املؤسساتي  العمل 
األصالة  في فريق  نأمل  لذلك  الديمقراطي،  املؤسساتي  العمل  آليات 
واملعاصرة أن ال يكون إعمال هذه اآللية هدفا في حد ذاته، بقدر ما 
ينبغي أن تكون أداة لوضع األصبع على كل االختالالت والتجاوزات التي 
قد تطال العديد من القطاعات واإلدارات و املؤسسات العمومية، و 
عليه  نصت  أسا�صي  كمبدأ  باملحاسبة  املسؤولية  ربط  مبدأ  تفعيل 

الوثيقة الدستورية.

اللجان  في مجال  السابقة  التجارب  نستحضر  نحن  و  نقول هذا 
النيابية لتق�صي الحقائق التي اكتفت بعرض تقاريرها و مناقشتها، دون 
بقي املسؤولون عن االختالالت  أو تفعيل لتوصياتها، و  أدنى متابعة 
بعيدين عن كل مساءلة أو محاسبة، فما الفائدة إذن من هذه اآللية 
الرقابية إذا لم تستهدف في املحصلة تكريس ثقافة املحاسبة واملساءلة 

و هي مسؤولية يتقاسمها العديد من املتدخلين.

 لسيدا لرئيس،

بما أننا اليوم بصدد إعمال إحدى اآلليات الرقابية البالغة األهمية، 
كنا نأمل تمكيننا كفرق برملانية من املدة الكافية لالطالع على التقرير 
التي  واالختالالت  الوقائع  كافة  على  للوقوف  متأنية  دراسة  ودراسته 
توصل إليها أعضاء اللجنة املوقرة، فمن الصعب أن نتداول في مضمون 
تقرير بهذا الذجم السيا�صي وليس الكمي في حيز زمني ضيق وغير كافي 
من أجل التدقيق في خالصاته وتوصياته، وكما تعلمون أننا لم نتوصل 

بالتقرير إال مساء يوم أمس، عقب تقديمه بعد الجلسة األسبوعية.

البداية  في  واملعاصرة، نسجل  األصالة  فريق  في  فإننا  ذلك،  ومع 
أن اللجنة كانت جد موفقة في املنهجية التي اعتمدتها خالل تقصيها 

للحقائق وتحليلها للوقائع املتعلقة بهذا امللف، حيث عملت على الجمع 
بين استقراء جميع النصوص القانونية املرتبطة باملوضوع، بدءا من 
التشريع الدولي املتمثل في االتفاقيات الدولية والقوانين املؤطرة الستيراد 
والدراسات  الوثائق  إلى  وصوال  الوطنية،  بالقوانين  مرورا  النفايات، 
لكل  واالستماع  االستطالعية  الزيارات  عن  فضال  املنجزة،  والتقارير 
األطراف املتدخلة، سواء بشكل مبانر أو غير مبانر في القضية موضوع 
يبذلون  اللجنة  أعضاء  والسادة  السيدات  ما جعل  وهذا  التحقيق، 
مجهودا استثنائيا ملوافاتنا بهذا التقرير الهام، على الرغم من الصعوبات 

الكثيرة التي اعترضتهم.

في هذا الصدد ال يسعنا في فريق األصالة واملعاصرة، إال أن نع ر عن 
استيائنا، من إصرار الحكومة وتماديها في االستخفاف باألدوار الرقابية 
التي يضطلع بها ال رملان بصفة عامة، حيث حاولت جاهدة، كما ورد 
في التقرير، عرقلة عمل اللجنة بكل السبل للحيلولة دون الوصول إلى 
الحقيقة الكاملة، مما يؤكد وجود اختالالت جمة في تسيير وتدبير هذا 

القطاع.

فما معنى أن تمتنع الجهات الحكومية املعنية عن توفير الترجمة 
للوثائق املتوصل بها واملكتوبة باللغة اإلنجليزية واإليطالية؟ كما أبرز 
ذلك التقرير، وما معنى أن تمتنع وزارة الداخلية عن تزويد اللجنة 

بالتقرير املنجز بخصوص شحنة النفايات اإليطالية؟

اسمحوا لي السيد الرئيس، هذا له تفسير واحد، هو استخفاف 
اللجنة،  عرقلة عمل  محاولة  منه  أكثر  ال رملانية  باملؤسسة  الحكومة 
وربما وهللا وأعلم التستر عن حقائق أكثر خطورة مما توصلت إليه 

اللجنة خالل عملها، وهذا يعكس بالواضح ال مسؤولية الحكومة.

 لسيدا لرئيس،

التصريحات  مضامين  من  وانطالقا  اللجنة،  تقرير  إلى  استنادا 
والشهادات التي استمعت إليها اللجنة، يبدو أن الحكومة املغربية ال 
تتعامل بالحزم املطلوب في استقبال هذه النفايات، وأنها ال تستحضر 
املخاطر التي تسببها العديد من النفايات املستوردة، وفي اعتقادنا أن ما 
أثار ضجة حول شحنة النفايات اإليطالية، ليس فقط احتمال احتوائها 
على مواد من نأنها أن تشكل خطرا على صحة املواطنين وعلى السالمة 
كيف  كذلك  بل  القادمة.  األجيال  مستقبل  وتهديد  للبالد،  البيئية 
تتساهل الحكومة املغربية في استقبال هذه النفايات، في الوقت الذي 
تلجأ فيه الدول التي تحترم نفسها، وتهتم بصحة مواطنيها إلى تصديرها 
إلى خارج حدودها، خاصة الخطيرة منها، لكونها تؤثر سلبا على البيئة، 

وأن معالجتها تتطلب تكلفة مالية كبيرة.

واملثيرة  استوقفتنا كذلك  التي  األهمية  البالغة  النقاط  بين  ومن 
لالستغراب، ما جاء في الصفحة 22 من التقرير، كون املغرب بدأ في 
استيراد العجالت املطاطية املقطعة منذ سنة 2003، في حين أن استراد 
نفايات )RDF( كطاقة بديلة انطلق سنة 2012، رغم غياب نص تنظيمي 
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يؤطر هذه العملية، هذا ما جاء على لسان أحد املستمع إليهم والذي 
عززه بوثيقة، وهذه في نظرنا فضيحة كبيرة، كيف تستورد الحكومة 
نفايات دون وجود أي نص تنظيمي؟ هذا عمل خطير وخارج القانون، 
النفايات  استيراد  عمليات  أن  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  ونعت ر 
بدون نص تنظيمي هي في حد ذاتها جريمة في حق الوطن واملواطنين 
ليس  املبانرة  املسؤولية  وتحميل  املحاسبة  تستوجب  واملؤسسات، 

فقط للقطاع املعني بل للحكومة برمتها.

مليون طن من   6 ينتج  املغرب  أن  الصفحة  نفس  في  أيضا  جاء 
340 ألف طن من النفايات الخطرة،  النفايات الصلبة سنويا، منها 
والغريب أن ال أحد يعلم مآلها وال مكان حرقها أو طمرها، علما أن 
املستمع إليه يؤكد أن 17 ألف طن فقط هو الذي يصدر عن طريق 
الشركات املتعددة الجنسيات، وهذا ما يدعونا إلى السؤال، حول مآل 

الباقي من هذا النوع من النفايات؟

نقطة أخرى نراها غير مفهومة بتاتا، تتعلق برفض الحكومة اللجوء 
إلى املخت رات املعتمدة من أجل التأكد من سالمة الشحنة املستوردة، 
فحسب ما أكده بعض مسؤولي املخت ر العمومي للدراسات واألبحاث 
)LPEE( فالحكومة ال تلتزم بذلك، وهذا ما تضمنته الصفحة 24 من 
التقرير، إذ نفى بعض املسؤولين املستمع إليهم تلقي املركز ألي طلب 
إجراء بحث من الوزارة الوصية، أليس هذا استهتار بصحة املواطنين 

وسالمة بيئتهم؟

وعالقة بمعامل اإلسمنت والتي تعت ر صاحبة طلب استيراد شحنة 
النفايات، فقد أكد أحد ممثلي املهنيين بها، أن املعامل غير مؤهلة، كما 
أكد أن قسم الوقاية ومحاربة التلوث لم يتحقق من القياسات الغازية 
املنبثقة كاملة كما هو محدد في االتفاقية، واالقتصار فقط على غازي 
وحيد أكسيد الكاربون وغاز امليتان، ألسباب متعددة منها عدم توفر 
املخت ر الوطني على املوارد البشرية الالزمة واإلمكانيات اللوجستيكية 
للقيام بذلك، وهذا أمر خطير جدا، فما الجدوى من وجود مؤسسة غير 
قادرة على القيام بمهمة مراقبة االنبعاثات الغازية التي أحدثت ألجلها؟

ننتقل إلى نقطة أخرى جاءت في التقرير، تعكس بدورها ارتجالية 
الحكومة في تدبير القطاع، واملتعلقة بإقدام الحكومة على تجميد جميع 
إلجراء  لجنة  ونكلت  فقط،  نفوي  بقرار  النفايات  استراد  عمليات 
تحقيق في مالبسات شحنة النفايات اإليطالية برئاسة وزارة الداخلية، 
نتائجه، فلماذا إذن تم تشكيل  التقرير وال  ال أحد يعلم مصير ذاك 
اللجنة؟ إن كانت الحكومة ال تنوي اإلفراج عن نتائج التحقيق، أهي 

فقط محاولة لتهدئة الرأي العام حتى تمر العاصفة؟

 لسيدا لرئيس،

الحدث،  هذا  فجرها  التي  املقلقة  واألسئلة  املالحظات  بين  من 
والتي نتوقف عندها كذلك، ليس فقط مشكل استيراد النفايات في 
حد ذاته، بل أيضا مصدرها الجغرافي. فهذه النفايات قبل وصولها إلى 

املغرب، ع ر ميناء الجرف األصفر، حسب موقع الريپوبليكا اإليطالي 
"La1repubblica" بتاريخ 05 يوليوز لسنة 2017. كانت معبئة بإحدى 
وخصوصا  اإليطالي،  بالجنوب   )Campania )كامپانيا  جهة  مناطق 
Taverna1". والجميع يعلم أن  del1 rey" "بمنطقة تسمى "حانة امللك
لة للتراب اإليطالي، وهي 

َّ
جهة كامپانيا هي إحدى الجهات العشرين املشك

تنتمي إلى مجال الجنوب اإليطالي املتميز بهشانته، ومحدودية اقتصاده 
وضعف بنياته التحتية، وهي من بين املناطق امللوثة واملصنفة خطر 

بإيطاليا، وفق املعايير البيئية املعتمدة.

فالخطورة، السيد الرئيس، تكمن في استقدام نفايات كانت مخزنة 
في إحدى املناطق األكثر خطورة بيئيا، تعرف ارتفاع نسبة التشوهات 
ذلك  تؤكد  كما  السرطان،  بأمراض  اإلصابة  نسبة  وارتفاع  الخلقية 

تقارير املعهد الوطني للسرطان "پاسكال" بمدينة ناپولي.

وهذا ما يطرح احتمال تسرب املواد املسرطنة وامللوثة على الشحنة 
املستوردة من طرف الحكومة املغربية.

قبل الختام، وعلى ضوء النقاش الكبير والحاد الذي تلى استيراد 
املغرب لشحنة النفايات اإليطالية، وبعد املجهود الكبير املبذول من 
قبل اللجنة، نأمل في فريق األصالة واملعاصرة، أن يشكل ذلك مدخال 
إللزام الحكومة ومختلف الفاعلين بالتعاطي الجدي مع كل ماله ارتباط 
بالبعد البيئي بصفة عامة، وما له عالقة بصحة وسالمة املواطنات 
واملواطنين، والعمل على إتاحة املعلومة البيئية والوعي بأهميتها، ليس 
فقط باعتبارها حقا دستوريا، بل في كون غيابها والتعتيم عليها وعدم 
إطالع الرأي العام ومنظمات املجتمع املدني واإلعالم بها، هو ما ساهم 

بشكل كبير في إثارة هذه الضجة.

املسؤولية،  بروح  تتحلى  بأن  اليوم  مطالبة  فالحكومة  لذلك، 
امللف  هذا  في  فمسؤوليتها  وصراحة،  صدق  بكل  املغاربة  وتخاطب 
بعد تقرير اللجنة أصبحت واضحة وثابتة، وهو ما يستوجب الدفع 
املسؤولية  لترتيب  مدى  أبعد  إلى  التقرير  هذا  وتوصيات  بخالصات 

انسجاما مع مقتضيات الفصل 67 من الدستور.

1-امد خل9ا لفريقا وحركي:

 لسيدا لرئيس،

 لسادةا لوزر ءا ملحت0مين،

 لسيد تال لسادةا ملستشارينا ملحت0مون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي بمجلسنا املوقر في 
إطار مناقشة، تقرير اللجنة النيابية لتق�صي الحقائق حول ترخيص 
الحكومة باستيراد النفايات، هذا التقرير الذي يندرج في سياق تعزيز 
تق�صي  لجنة  جعل  من خالل  الديمقراطي  املؤسساتي  العمل  آليات 
الحقائق كأداة لرقابة الحكومة وبداية لتفعيل آليات املراقبة ال رملانية، 

وربط املسؤولية باملحاسبة، طبقا ألحكام الدستور.
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 لسيدا لرئيس،

 لسادةا لوزر ء،

ارتباطا بموضوع هذه اللجنة املوقرة، نود أن نسجل أنه حسب 
دراسات منظمة الصحة العاملية، ينتج العالم حوالي 4 مليار طن من 
النفايات املنزلية والصناعية إضافة إلى ما تنتجه بعض البلدان من 

النفايات الخطرة.

وعلى الصعيد الوطني فإن املغرب ينتج 7 ماليين طن من النفايات 
ووثيرة ازديادها يصل إلى 3.5% سنويا وهو معدل يتجاوز مستوى النمو 
االقتصادي باملغرب، كما أن كمية النفايات الصناعية املنتجة تصل إلى 

مليون و600 ألف منها 256 ألف طن من النفايات الخطرة.

وقد انخرط املغرب مبكرا في مفهوم حقوق ومسؤوليات الدول في 
مجال البيئة خالل قمة سنة 1992 والتي نكلت انطالقة اللتزام أخالقي 

يحث الحكومة على تبني املبادئ العامة واألساسية للتنمية املستدامة.

سن  إلى  الدول  يدعو  الذي  ريو  إعالن  من  الثاني  للمبدأ  وطبقا 
تشريعات فعالة بشأن البيئة، قام املغرب بتعزيز إطاره التشريعي في 
مجال البيئة والتنمية املستدامة وذلك من خالل التوقيع على اتفاقيات 

دولية وإصدار قوانين بيئية للوفاء بالتزاماته.

وأمام دعوة إيقاف حركة النفايات بين الدول النامية والدول أقل 
تصنيعا تم اعتماد اتفاقية بازل في 22 مارس 1989 والتي صادق عليها 

املغرب في 28 دجن ر سنة 1995 والتي تهدف إلى:

• الحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول؛

• منع نقل النفايات الخطرة من البلدان املتقدمة إلى البلدان األقل 
نموا؛

• معالجة حركة النفايات املشعة؛

• تقليل كمية وسمية النفايات املتولدة؛

• ضمان اإلدارة السليمة بيئيا قدر اإلمكان؛

• مساعدة البلدان األقل نموا في اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات 
الخطرة والنفايات األخرى التي تولدها.

وألجل االنخراط الفعلي في حركية نقل وعبور النفايات.

 لسيدا لرئيس،

 لسادةا ملستشارلن،

إن النفايات تشكل بديال طاقيا سواء على مستوى املطارح العمومية 
املراقبة والتي تشرف عليها الجماعات الترابية من خالل عملية طمر 
يتم استغالله  بإمكانها أن تعطي غاز امليطان  املنزلية والتي  النفايات 
كمورد طاقي، كما يمكن ملعامل االسمنت استعمال النفايات "عجالت 
الوقود  عن  بديلة  كطاقة  ورق، خشب"  ثوب،  بالستيك،  مطاطية، 

االحفوري.

 2016 مايو  في  الصادر  لإلسمنت  األوربية  الرابطة  تقرير  وحسب 
فإن طاقة النفايات أصبحت واسعة االنتشار في دول االتحاد األوربي 
وخصوصا على مستوى صناعة االسمنت والتي تعد من أكثر الصناعات 
استهالكا للطاقة، إذ أن انتاج طن من إسمنت واحد يستلزم حرق 100 
كيلو غرام من الوقود األحفوري "فحم، مازوت، غاز طبيعي" مما ينتج 

عنه حوالي 650 كيلو غرام من انبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكاربون.

وللحد من انبعاثات ثنائي أكسيد الكاربون التي تعد املسبب الرئي�صي 
لظاهرة التغيرات املناخية، بدأ التفكير في بدائل الوقود األحفوري في 
مصانع االسمنت وكان الحل األمثل هو: حرق النفايات وخصوصا منها 
العجالت املطاطية أو النفايات املسماة )RDF( وهي خليط من نفايات 

البالستيك والورق والثوب والكاواتشو.

على  االعتماد  نسبة  انخفضت  دوليا  املبذولة  للجهود  ونتيجة 
الطاقة التقليدية في مصانع االسمنت بشكل كبير خاصة في دول العالم 
املتقدم، بحيث يالحظ التحول نحو الوقود البديل في مصانع االسمنت 
استخدام  نسبة  رفع  يعتزم  األوربي  االتحاد  أن  بحيث  كبير،  بشكل 
طاقة النفايات في مصانع االسمنت من 36%، وهي النسبة الحالية، إلى 
95% مما سيحقق وفرا قدره 15.6 مليار أورو ويقلل من انبعاثات ثنائي 

أوكسيد الكاربون بمقدار 41 ميكاطون سنويا.

 لسيدا لرئيس،

 لسادةا لوزر ء،

 لسادةا ملستشارلن،

إن قطاع االسمنت باملغرب ووفقا لالتفاقية امل رمجة بين القطاع 
الو�صي وجمعية االسمنتيين سنة 2003 تستورد نفايات الستعمالها 
كوقود بديل، وخصوصا العجالت املستعملة في األفران واملجهزة، طبقا 
ملعايير وطنية بخصوص االنبعاثات الغازية الواجب احترامها ومراقبتها 
ع ر لجنة مشتركة مع القطاع الو�صي في البيئة ومخت ر مؤهل إلجراء 
تحاليل حول عملية الحرق ومراقبة تحاليل املصدر للنفايات املستعملة.

وبالرجوع إلى أحد أنواع الوقود البديل واملسمى RDF والذي يشتمل 
على مكونات قابلة لالحتراق تتكون من بقايا البالستيك والقماش و 
القطاع  2012 حسب  بدأ استيراده منذ سنة  الورق والخشب فقد 
الو�صي على البيئة ويتم استعماله كوقود بديل داخل معامل االسمنت 

املغربية.

ومن هذا املنطلق، فإن عملية استيراد شحنة النفايات اإليطالية 
وفقا  تمت  بالبيئة  املهتمين  أوساط  في  أثارت جدال  التي   2015 سنة 
منها  والتخلص  النفايات  بتدبير  املتعلق   28.00 القانون  ألحاكم 
ونصوصه التطبيقية، والتي تسمح باستيراد النفايات غير الخطيرة من 
أجل تدويرها أو تثمينها، وانسجاما مع مقتضيات اتفاقية بازل بشأن 
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مراقبة نقل النفايات الخطيرة ع ر الحدود والتخلص منها، التي انضم 
إليها املغرب سنة 1995 وصادقت عليها قبل ذلك أيطاليا سنة 1994، 
السيما منها تلك املتعلقة بوجوب اإلتفاق املسبق بين الدولة املصدرة 
والدولة املستوردة قبل القيام بأية عميلة لنقل النفايات، والتحقق من 

سالمتها من مواد سامة أو خطرة تضر بالبيئة.

الحكومي  القطاع  إنراف  وتحت  العملية  هذه  تمت  ولقد  هذا، 
املكلف بالطاقة واملعادن واملاء والبيئة ورئيس الحكومة في إطار اتفاقية 
املهنية  آنذاك والرابطة  بالبيئة  املكلفة  الوزارة  بين  املوقعة  الشراكة 
لعمال اإلسمنت، والتي تحدد تدابير ونروط استيراد النفايات قصد 
استخدامها كوقود في أفران مصانع اإلسمنت، والتي يجب أن تكون 
مزودة باملصفاة التي تحد من اإلنبعاثات الغازية في الغالف الجوي، 

وأجهزة لقياس الكمية التي يتم انبعاثها.

عالوة على ذلك، فإن عملية االستيراد املذكورة تمت تحت إنراف 
والسلطات  )إيطاليا(  املنشأ  ببلد  املختصة  السلطات  وتتبع  ومراقبة 
املغربية باعتباره البلد املستقبل لهذه النفايات، طبقا ملا هو منصوص 
الفيزيائية،  للتحقق من طبيعتها وخصائصها  بازل،  اتفاقية  في  عليه 
من خالل التحليالت التي أجريت قبل وبعد دخول هذه النفايات إلى 
األرا�صي الوطنية، بهدف التأكد من خلوها مما هو خطر أو سام ومن 

مدى مطابقتها ملا هو مسموح به للتصدير واالستيراد.

إلى جانب ذلك، وجب اإلنارة إلى أن عمليات الشروع في تثمين هذه 
الوطني  واملخت ر  البيئية  الشرطة  بحضور  تتم  إحراقها  ع ر  النفايات 
للبيئة الوطنية، للسهر على مطابقة االنبعاثات الغازية الناتجة عن ذلك 
للمعايير القياسية املنصوص عليها في القانون 13.03 املتعلق بمكافحة 
تلوث الهواء ونصوصه التطبيقية، وتجنب أي تأثير محتمل على صحة 

السكان والبيئة بوجه عام.

وباملناسبة، نود أن ننوه باملجهودات التي يبذلها قطاع االسمنت من 
خالل تنفيذ استراتيجية بيئية تتما�صى مع املبادئ التوجيهية املغربية 
للتنمية املستدامة، حيث نستحضر على سبيل الذكر تجهيز مصانع 
األجهزة  بأحدث  باها وآسفي ومراكش  آيت  بكل من  املغرب  اسمنت 
للتثمين الطاقي للنفايات املنزلية والتحكم في قذف وانبعاثات غازات 
االحتباس الحراري حيث تبلغ الكمية اإلجمالية التي يتم تثمينها أكثر من 
100.000 طن في السنة، مما سيساهم في تقليل اآلثار البيئية ملدافن 

النفايات.

كما تجدر اإلنارة، إلى أن العديد من الدول املتقدمة تعمل بدورها 
على تدوير النفايات أو استعمالها إلنتاج الطاقة، حيث يشير أحدث 
تقرير للرابطة األوروبية لألسمنت، والصادر في مايو 2016، ان طاقة 
النفايات أصبحت واسعة االنتشار في دول االتحاد األوروبي، غير أن 
نجاح هذا االختيار مرتبط بالدور الذي تقوم به الحكومات من خالل 
تهيئة املناخ املناسب ع ر وضع التشريعات الالزمة، باإلضافة إلى االختيار 

الصحيح للمنظومة التي تدار بها النفايات.

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

الشحنة  استعمال  أن موضوع  نؤكد على  الحركي  الفريق  في  إننا 

كوقود بديل من النفايات بدل الوقود االحفوري مسألة تقنية وعملية، 

وكان ال بد من عقد ندوات ولقاءات عملية تواصلية مع الجمعيات 

البيئية للوقوف على أهمية املوضوع ، ورفع اللبس والخلط الذي أدى 

إلى الفهم املغلوط لهده العملية.

وفي هذا اإلطار، نعرض على أنظار املجلس املوقر بعض التوصيات:

- تعديل االتفاقية امل رمة بين القطاع الو�صي على البيئة وجمعية 

مهنيي االسمنت ومالئمتها مع مستجدات ومسؤولية املغرب في مجال 

البيئة.

- دعم القطاع الو�صي على البيئة بموارد بشرية مختصة في تدبير 

النفايات واالنفتاح على الجماعات لتقوية قدرات أطرها وموظفيها.

- حث معامل االسمنت بضرورة التجهيز بآليات وتقنيات في املستوى 

الدولي قادرة على اكتشاف انبعاث الغازات السامة والضارة املمكن 

انسيابها في الهواء من جراء حرق النفايات.

- التواصل مع جمعيات املجتمع املدني املهتمة باملجال البيئي ومن 

الطاقة  استعمال  من  االنتقال  لفهم ضرورة  العام  الرأي  مع  خالله 

األحفورية بمعامل االسمنت إلى الطاقة البديلة املتضمنة في النفايات.

وختاما، أودأن أنوه باللجنة املوقرة، رئيسا وأعضاء، على مجهودهم 
الجبار النجاز هذا التقرير بكل موضوعية ونفافية، والشكر موصول 

لرئيس ومكتب املجلس الذين وفروا كل الوسائل لتسهيل عمل اللجنة 

، وكذا كل املسؤولين في القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية 

على إفادتهم للجنة.

 -امد خل9افريقا التحادا لعاماملقالالتا ملغرب:

 لسيدا لرئيسا ملحت0م،

 لسيد تال لسادةا لوزر ءا ملحت0مون،

 لسيد تال لسادةا ملستشارلنا ملحت0مون،

رقم  التنظيمي  والقانون  الدستور  من   67 الفصل  ألحكام  طبقا 

085.13 املتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتق�صي الحقائق الصادر 

في 31 يوليو 2014، وكذا مقتضيات النظام الداخلي ملجلس املستشارين 

السيما أحكام املادة 78 منه، يشرفني أن أتدخل باسم فريق االتحاد 

العام ملقاوالت املغرب في هذه الجلسة العامة املخصصة ملناقشة تقرير 

اللجنة النيابية لتق�صي الحقائق التي نكلها مجلس املستشارين بتاريخ 

27 ديسم ر 2017 حول "ترخيص الحكومة باستيراد النفايات".
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 لسيدا لرئيس،

بداية البد أن ننوه بالجو العام الذي طبع أنغال اللجنة على مدى 

بالنقاش  7 أنهر من العمل املتواصل والدؤوب، الذي اتسم  حوالي 

الجاد واملسؤول من طرف السيدات والسادة أعضاء اللجنة من جهة، 

وكذا التفاعل اإليجابي من طرف مختلف املسؤولين الذين تم االستماع 

إليهم لإلحاطة باملوضوع من مختلف جوانبه، سواء تعلق األمر بمسؤولي 

 LPEE القطاع الو�صي على البيئة أو املخت ر العمومي للدراسات واألبحاث

أو ممثل مهنيي اإلسمنت، حيث المسنا خالل مختلف أطوار أنغال 

مجلسنا  تمكين  أجل  من  الجماعية  والرغبة  الواعية  اإلرادة  اللجنة 

من  من مالمسة مجموعة  الوطني،  العام  الرأي  ومن خالله  املوقر، 

الحقائق ذات الصلة بموضوع "ترخيص الحكومة باستيراد النفايات" 

بشكل واضح ال غموض فيه بصفة خاصة، وهو ما وقفنا عليه بشكل 

جلي لدى ممثلي القطاع الخاص الذين تم االستماع إليهم من ممثلي 

مهنيي االسمنت الذين ثمنوا جميعا مبادرة مجلس املستشارين لتشكيل 

لجنة تق�صي الحقائق في هذا املوضوع لتوضيح بعض جوانب الغموض 

املحيطة بهذا امللف والتي تشكلت على إثر ما تناقلت وسائل اإلعالم 

من معلومات وأخبار في بعض األحيان متناقضة ومتضاربة حول هذا 

املوضوع.

 لسيدا لرئيس،

الخاص  القطاع  ممثل  مع  ُعقدت  التي  االجتماعات  تميزت  لقد 

بصفته فاعال ممارسا في امليدان، بالوقوف على املشاكل الحقيقية التي 

تتصل بموضوع تدبير النفايات املستوردة من الخارج، والتي ت رز بشكل 

جلي مكامن القصور في هذه العملية، مما يجعلنا ملزمين بتجهيزات 

معينة في أفق الوصول إلى املعايير األوربية، وأن القطاع الخاص ممثال 

في مهنيي االسمنت ولتجاوز الصعوبات املترتبة عن استعمال النفايات 

املستوردة وبالتدقيق مادة Refuse Derived Fuel( RDF(  املستخلصة 

من النفايات الصلبة كطاقة بديلة للطاقة األحفورية في مصانع إنتاج 

االسمنت، عمل على التوقيع على اتفاقية بين جمعيته املهنية والسلطة 

الحكومية املكلفة بالبيئة سنة 2003، باستثمارات ضخمة ومكلفة ع ر 

 )RDF( تجهيز أفران الستقبال الوقود الصلب املستخرج من النفايات

والتحكم في االنبعاثات الناتجة عن حرقها، حفاظا على البيئة واحترام 

املعايير املعمول بها في هذا الشأن.

وفي إطار جلسات االستماع التي عقدتها اللجنة، قدم ممثلو القطاع 

الخاص )قطاع االسمنت( مجموعة من املقترحات والتوصيات البناءة 

حول استعمال الوقود الصلب املستورد من الخارج واملستخرج من 

النفايات، من أجل تضمينها ضمن التوصيات العامة التي رفعتها اللجنة 

إلى هذه الجلسة العامة في عالقتها بتأهيل الوحدات الصناعية املغربية 

ومالءمتها مع املعايير الدولية، ونتمنى بهذه املناسبة من الحكومة أخذها 

بعين االعتبار.

 لسيدا لرئيس،

كفاعلين  موقعنا  ومن  املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد  في  إننا 
اقتصاديين في امليدان نثير االنتباه إلى ضرورة إنراك املهنيين وإعطاء 
الحوار بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص نفسا إيجابيا من خالل 
إعداد وبلورة أهداف جديدة من املمكن تحقيقها، قابلة للتتبع، خاضعة 
للتقييم املستمر، بإنراف ونراكة مع كل املتدخلين في القطاع، يراعى 
األخرى  الحكومية  ال رامج  مختلف  مع  االلتقائية  تحقيق  وضعها  في 
ذات الصلة، حتى تستجيب ملطالب وتطلعات املهنيين واملستثمرين، 
من خالل تحديد وضبط إجراءات استيراد واستعمال النفايات، طبقا 
منها،  والتخلص  النفايات  بتدبير  املتعلق   28.00 القانون  ملقتضيات 
والذي نكل تطبيقه انعطافا هاما في استراتيجيات الحفاظ على البيئة 

واستخدام الطاقات البديلة واإليكولوجية.

 لسيدا لرئيس،

وفي الختام فإننا في فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب ننوه مرة 
أخرى بعمل اللجنة النيابية لتق�صي الحقائق حول "ترخيص الحكومة 
باستيراد النفايات"، وكذا بمضمون التقرير الذي نحن اليوم بصدد 
مناقشته، كما نزكي التوصيات التي جاءت مضمنة في هذا التقرير، نظرا 
ألهميتها وقدرتها على تطوير وتحسين دور مختلف الفاعلين واملتدخلين 
في حماية البيئة من األضرار الناتجة عن عمليات تدوير النفايات بصفة 

عامة.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

9-امد خل9ا لفريقا لدستوريا لديمقر طيا الجتماعي:

 لسيدا لرئيس،

 لسيد تال لسادةا ملستشارينا ملحت0مين،

أتشرف بالتدخل باسم الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي 
في مناقشة مشروع تقرير لجنة تق�صي الحقائق حول ترخيص الحكومة 
يوم  إال  بالتقرير  يتوصل  لم  الفريق  أن  مذكرين  النفايات،  باستيراد 
أمس، بعد جلسة االستماع إلى التقرير، وهو األمر الذي لم يترك لنا 
الوقت الكافي لالطالع على مضامينه وتحليلها ومقارنتها وتحديد املواقف 

بشأنها، لكن كما يقول املثل:"ما ال يؤخذ كله ال يترك بعضه".

مراعاة للضغط الزمني والختتام الدورة الحالية، البد من التسجيل 
أنه من غير املعقول أن تنجز اللجنة عملها في نهور وبمجهودات كبيرة 
وتضحيات كل أعضائها منذ تشكيل اللجنة في 15 يوليوز 2016 منذ 
عقدها ألول اجتماع في 27 دجن ر 2017، هذا املجهود الزمني الكبير 
الكافي للفرق  والعمل املكثف نقول أن الواجب إعطاء ومنح الوقت 
التمرين  هذا  فالغاية من  التقرير،  هذا  اإلطالع على مضامين  قصد 
الديمقراطي والغاية من تفعيل آلية لجان تق�صي الحقائق دستوريا 
ليس هو ذاتها، ألجل الجهات اإلعالمية والتراكم الكمي للحصيلة بقدر 
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ما هو تمكين ال رملان من آليات مراقبة دستورية تمكنه من التحقيق في 
ملفات وقضايا لها آثارها ووقعها على الحكامة.

ومن باب تنزيه كالم العقالء عن العبث، فإننا في الفريق الدستوري 
الديمقراطي االجتماعي كنا من بين املوقعين على تشكيل لجنة تق�صي 

الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات.

على  التهافت  منطق  فوق  التشريعية  املؤسسات  بأن  منا  وإيمانا 
اإلناعات التي قد يجر لها اإلعالم والرأي العام بدوافع غامضة، ال 
تكون قائمة على أساس واقعية وموضوعية، وألجل اإلنصاف والبحث 
عن الحقيقة والكشف عنها، كان من الضروري تشكيل هذه اللجنة 

للكشف عن الحقيقة.

الجاد  العمل  من  نهور  وبعد  التقرير،  مضامين  جاءت  ولقد 
واملسؤول ألعضاء اللجنة بتقرير يؤكد أن ترخيص الحكومة باستيراد 
النفايات مثير للتساؤالت، لم يستطع التقرير تحديد أي مسؤولية ألي 
جهة، ولم تتمكن من الجواب الواضح عن مدى قانونية هذا االستيراد، 
مكتفيا بخالصات عامة تتعلق بالتدبير العمومي للتخلص من النفايات 
املحلية واملستوردة، ونحن كنا نتطلع إلى إصالحات أقوى ليس إلدانة 
هذا الطرف أو ذاك، ولكن إلطالع الرأي العام على حقيقة األمور وعن 

اآلثار واملخلفات لهذه النفايات ومدى خطورتها على حياة الناس، كما 
تم الترويج لذلك في أوساط اإلعالم والرأي العام.

هذا  على  وجوهرية  أساسية  مالحظة  هناك  أختتم،  أن  وقبل 
التقرير، حيث لم يتم الكشف عن طبيعة املستجوبين وعن هويتهم 
وتدوين إنهاداتهم وتصريحاتهم، وهو األمر الذي جعل التقرير مفتقدا 
للمصداقية باعتماده على عبارات غامضة مثل "إفادة املستجوبين"، 
عن  التق�صي  لشروط  يستجيب  ال  التقرير  جعل  الذي  األمر  وهو 
الحقائق، وال يمكن اعتماد اإلفادات الواردة فيها وال حتى على خالصاته، 

ألن اللجنة لم تكشف عن هوية وطبيعة املستجوبين.

أكتفي بهذا القدر، مؤكدين أن مالحظة فريقنا على مضامين التقرير 
ال تدخل في باب التبخيس، بل كان هناك عمل جبار وكبير لكل السادة 
تفعيل  إلى  لكن طموحنا  واملوظفين،  اللجنة  ورئاسة  اللجنة  أعضاء 
وتنزيل سليم آلليات املراقبة املتاحة دستوريا لهذه املؤسسة، جعلنا 
نراهن على لجان تق�صي الحقائق ليست مطلوبة لذاتها بل مطلوب 
الكشف عن الحقائق وتحديد املسؤوليات كآلية ليس فقط للرقابة بل 

للحكامة ال رملانية.

ونكرا.



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان0 ش9  

تقرير لجنة تق�صي الحقائق حول املكتب الوطني املغربي للسياحة



الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181(   ش9



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان1 ش9  



الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181(   ش9



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان9 ش9  



5 ش9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان6 ش9  



7 ش9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملانش ش9  



ذ ش9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان90ش9  



الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181(  9ش9



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان91ش9  



الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181(  9ش9



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان99ش9  



95ش9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان96ش9  



97ش9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملانش9ش9  



ذ9ش9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان50ش9  



الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181(  5ش9



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان51ش9  



الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181(  5ش9



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان59ش9  



55ش9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان56ش9  



57ش9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملانش5ش9  



ذ5ش9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان60ش9  



الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181(  6ش9



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان61ش9  



الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181(  6ش9



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان69ش9  



65ش9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان66ش9  



67ش9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملانش6ش9  



ذ6ش9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان70ش9  



الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181(  7ش9



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان71ش9  



الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181(  7ش9



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان79ش9  



75ش9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان76ش9  



77ش9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملانش7ش9  



ذ7ش9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان0شش9  



الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181(  شش9



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان1شش9  



الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181(  شش9



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان9شش9  



5شش9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان6شش9  



7شش9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملانششش9  



ذشش9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان0ذش9  



الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181(  ذش9



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان1ذش9  



الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181(  ذش9



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان9ذش9  



5ذش9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان6ذش9  



7ذش9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملانشذش9  



ذذش9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان00ذ9  



الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181(  0ذ9



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان01ذ9  



الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181(  0ذ9



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان09ذ9  



05ذ9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان06ذ9  



07ذ9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملانش0ذ9  



ذ0ذ9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان0 ذ9  



الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181(   ذ9



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان1 ذ9  



الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181(   ذ9



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان9 ذ9  



5 ذ9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان6 ذ9  



7 ذ9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملانش ذ9  



ذ ذ9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان10ذ9  



الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181(  1ذ9



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان11ذ9  



الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181(  1ذ9



عدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( الجريدة الرسمية للبرملان19ذ9  



15ذ9 الجريدة الرسمية للبرملانعدد581 - 129ذو الذجة14391 )110نتن ر20181( 
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