
�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

1 

 )2015نومفرب  24( 1437صفر  12

        العارشةالعارشةالعارشةالعارشة    اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةحمرض حمرض حمرض حمرض 

  ).2015 مفربنو  24( 1437صفر  12الثال5ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي

  .اخلليفة الثالث CلرئBس، محيد ?وسكوساملس�شار الس>يد : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
Pسع ؤ�ربعون دقGقة، ٕابتداء من الساLة السادسة واKقGقة السابعة  :التوقGتالتوقGتالتوقGتالتوقGت

  .عرش مساء
  :نني التالينياKراسة والتصويت Lىل مرشوعي القانو  ::::Vدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعاملVدول اUٔعامل

يقيض مبنع صنع اUٔ?ياس من مادة  77.15مرشوع قانون رمق -
 البالس�Gك واس>تريادها وتصد�رها وPسويقها واس>تعاملها؛

يقيض opٕداث وتنظمي مؤسسة اjهنوض  35.13مرشوع قانون رمق -
  .Uٔpعامل xجvعية والثقافGة لفائدة موظفي قطاع املياه والغاpت

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

        ::::املس�شار الس>يد محيد ?وسكوس، رئBس اجللسةاملس�شار الس>يد محيد ?وسكوس، رئBس اجللسةاملس�شار الس>يد محيد ?وسكوس، رئBس اجللسةاملس�شار الس>يد محيد ?وسكوس، رئBس اجللسة
        . . . . pمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلنيpمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلنيpمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلنيpمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلني

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        الس>يدات والسادة املس�شار�ن،الس>يدات والسادة املس�شار�ن،الس>يدات والسادة املس�شار�ن،الس>يدات والسادة املس�شار�ن،

خيصص ا�لس املوقر هذه اجللسة �Cراسة والتصويت Lىل النصوص 
  :ال�رشيعية التالية

يقيض مبنع صنع اUٔ?ياس من مادة  77.15وع قانون رمق مرش : ٔ�وال-
 البالس�Gك واس>تريادها وتصد�رها وPسويقها واس>تعاملها؛

لهنوض Cيقيض opٕداث وتنظمي مؤسسة  35.13مرشوع قانون رمق : �5-
  .Uٔpعامل xجvعية والثقافGة لفائدة موظفي قطاع املياه والغاpت

 ٔ�ن الس>يد الوز�ر امللكف pلعالقات مع يف البداية ٔ�حGط ا�لس املوقر 
يقيض  35.13رشوع رمق م ل اجvع ندوة الرؤساء ٕارVاع الربملان طلب �ال

opٕداث وتنظمي مؤسسة اjهنوض Uٔpعامل xجvعية والثقافGة لفائدة 
موظفي قطاع املياه والغاpت ٕاىل اCلجنة ا�تصة، ف�ٔعطي اللكمة Cلس>يد 

  .الوز�ر الوز�ر Cلتوضيح، تفضل الس>يد

عامري، الوز�ر امللكف pلعالقات مع الربملان وا�متع عامري، الوز�ر امللكف pلعالقات مع الربملان وا�متع عامري، الوز�ر امللكف pلعالقات مع الربملان وا�متع عامري، الوز�ر امللكف pلعالقات مع الربملان وا�متع الس>يد عبد العز�ز الس>يد عبد العز�ز الس>يد عبد العز�ز الس>يد عبد العز�ز 
        ::::املديناملديناملديناملدين

        ....شكرا الس>يد الرئBس احملرتمشكرا الس>يد الرئBس احملرتمشكرا الس>يد الرئBس احملرتمشكرا الس>يد الرئBس احملرتم
        الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

هذا املرشوع قانون ?يقيض opٕداث وتنظمي مؤسسة اjهنوض مبؤسسة 
املياه والغاpت، وهو اUٔعامل xجvعية والثقافGة لفائدة موظفي قطاع 

يوليوز  15مرشوع ¡م اكنت املدارسة د�لو يف لقاء د�ل اCلجنة يف 
  .يوليوز 21والتصويت Lليه يف 

ونظرا Cلظروف اCيل اكنت �ٓنذاك يف هناية xش>تغال، نقدر Lىل ٔ�نه 
اطلعتوا  ىلهبا التعديل والنص وكذª حىت احلضور، إ  تالطريقة اليت قدم
  . املس�شار�ن اCيل اكنوا oارض�ن 2يف احملرض، يعين 

Lىل لك oال، اكنت الظروف يف هناية الوالية د�ل السادة ٔ�عضاء 
جملس املس�شار�ن، ف±قدر ب�ٔنه حيتاج ٕاىل اKراسة من طرف اCلجنة بعد 

ر انت¶اب ٔ�عضاهئا حىت ³متكن من التعامل معه مبا يلزم، فلمك واسع النظ
  .طلب احلكومة ب�ٔن �رجع ٕاىل اCلجنة

  .كراوش

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
        . . . . شكرا الس>يد الوز�رشكرا الس>يد الوز�رشكرا الس>يد الوز�رشكرا الس>يد الوز�ر

رجع من النظام اKا�يل Cلم«لس، �ُ  193ٕاذن طبقا Uٔحاكم املادة 
  . مرشوع القانون ٕاىل اCلجنة ا�تصة

يقيض  77.15ون½¼قل اUٓن ٕاىل اKراسة التصويت Lىل مرشوع قانون 
يقها مبنع صنع اUٔ?ياس من مادة البالس�Gك واس>تريادها وتصد�رها وPسو 

  .واس>تعاملها
  .اللكمة Cلحكومة لتقدمي املرشوع، تفضل، الس>يد الوز�ر، Cلمنصة

        ::::الس>يد الوز�ر امللكف pلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالس>يد الوز�ر امللكف pلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالس>يد الوز�ر امللكف pلعالقات مع الربملان وا�متع املدينالس>يد الوز�ر امللكف pلعالقات مع الربملان وا�متع املدين
        ....Àسم هللا الرمحن الرحميÀسم هللا الرمحن الرحميÀسم هللا الرمحن الرحميÀسم هللا الرمحن الرحمي
        الس>يد الرئBس احملرتم،الس>يد الرئBس احملرتم،الس>يد الرئBس احملرتم،الس>يد الرئBس احملرتم،

        الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
لت«ارة وxس�Áر وxق¼صاد ٔ�Pرشف، نيابة عن زمGيل وز�ر الصناLة وا

  . الرمقي، بتقدمي هذا املرشوع قانون املهم
ويف البداية ٔ�شكر الس>يدات واملس�شار�ن والس>يد رئBس جلنة الفالoة 

هذا النص املهم ٔ�ثناء مدارس>ته والقطاLات إالنتاجGة Lىل تعاملهم إالجيايب مع 
  .اCلجنة يف

        الس>يد الرئBس احملرتم،الس>يد الرئBس احملرتم،الس>يد الرئBس احملرتم،الس>يد الرئBس احملرتم،
  س�شار�ن احملرتمني،س�شار�ن احملرتمني،س�شار�ن احملرتمني،س�شار�ن احملرتمني،الس>يدات والسادة امل الس>يدات والسادة امل الس>يدات والسادة امل الس>يدات والسادة امل 

يقيض مبنع صنع اUٔ?ياس من مادة  77.15هذا املرشوع هو حيمل رمق 
  .البالس�Gك الصنع وxس>ترياد والتصد�ر وال�سويق وxس>تعامل

كام تعلمون، يرتتب عن اس>تعامل اUٔ?ياس البالس�GكGة �5ٓر سلبية Lىل 
ت وكذª وكذL ªىل مس>توى النباÉت واحليواÈ ،الصÇة د�ل املواطنني

  .البÌBة Àشلك Lام
وpلنظر ٕاىل اخلصوصيات اليت تعرفها هاته اUٔ?ياس من مادة البالس�Gك 
Lىل صعيد مجيع اKول تق±ينا، تعرف تق±ينا وتنظÍ �اصني بغية التقليل من 

  . اس>ت¶دا¡ا ٔ�و حىت القضاء Lلهيا، هذا التوVه Lاملي يف هذا ا�ال
السلبية، اخ¼ار املغرب كغريه من ومن ٔ�Vل احلد من هذه ا5ٓUر  ،Ðا

العديد من اKول ٕاLادة النظر يف ال�رشيع اجلاري به العمل يف هذا ا�ال، 
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ولهذه الغاية مت ٕاLداد مرشوع قانون يقيض مبنع ٕانتاج اUٔ?ياس من مادة 
البالس�Gك، واليت متنح ٕاما بعوض ٔ�و بدون عوض Cلمس>هتلكني يف نقط بيع 

خلدمات بغرض تلفGف هاته البضائع، وكذا م±ع السلع ٔ�و املواد وتقدمي ا
اس>ترياد هاته اUٔ?ياس وتصد�رها ٔ�و احليازة د�لها بغرض البيع ٔ�و عرضها 

  .Cلبيع ٔ�و بيعها ٔ�و توزيعها ولو بدون عوض
        الس>يد الرئBس احملرتم،الس>يد الرئBس احملرتم،الس>يد الرئBس احملرتم،الس>يد الرئBس احملرتم،

العنارص ٔ�ساس>ية واCيل  6املرشوع س�oٔاول يف تقدميه ٔ�ن ٔ�تطرق ل 
  :نةاكنت الفرصة لÙسطها يف اCلج 

تطرق املرشوع ٕاىل التعريف Upٔ?ياس من مادة البالس�Gك : ٔ�وال-
املمنوLة مبق¼ىض مرشوع هذا القانون، ويتعلق اUٔمر ب�ٔ?ياس ٕاما ٔ�ن Úكون 
مبقابض ٔ�و بدون مقابض مكونة من البالس�Gك، متنح بعوض ٔ�و بدون 

ت، وذª عوض Cلمس>هتلكني يف نقط بيع السلع ٔ�و مواد ٔ�و تقدمي اخلدما
 هذا مق¼ىض املادة اUٔوىل من هذا املرشوع؛ ،تلفGف هاته البضائعبغرض 
هو حتديد اUٔ?ياس من مادة البالس�Gك املس>تÝ±اة من  ،النقطة الثانية-

 ،تÝ±اء مت حتديدها يف هذا املرشوعاملنع، ٔ�ي هناك oاالت د�ل xس> 
يتعلق اUٔمر Upٔ?ياس من مادة  -اCيل ما معنياش pملنع  - يتعلق اUٔمر 

بالس�Gك ذات xس>تعامل الصناعي ٔ�و xس>تعامل الفالà واUٔ?ياس من ال 
 áياس التجميد وت?�مادة البالس�Gك املسامة اUٔ?ياس الاكظمة Cلحرارة ؤ
املس>تعمä مجلع النفا�ت املزنلية وكذا النفا�ت اUٔخرى كام مت تعريفها يف 

 من املنع؛ ٕاذن هذه احلاالت اCيل مس>تÝ±ية. 3ٕاطار املرشوع يف املادة 
العنرص الثالث يف التقدمي وضع Lالمة، املرشوع ينص Lىل وضع -

Lالمة ٔ�و ومس Lىل اUٔ?ياس من مادة البالس�Gك املس>تÝ±اة من املنع pش 
 .Úمتزي

ينص املرشوع Lىل رضورة وضع Lالمة ٔ�و ومس مطبوع Lىل اUٔ?ياس 
  .ااملس>تÝ±اة من املنع، وذª حسب الغرض املوçة ٕاليه ٔ�و حسب فÌهت

 كام سBمت حتديد ?يفGة وضع هذه العالمة ٔ�و الطباLة د�لها بنص تنظميي؛
 رشوع، الس>يد الرئBس احملرتم، هوالعنرص الرابع يف تقدمي هذا امل -

موضوع البحث ومعاينة ا�الفات ملق¼ضيات مرشوع هذا القانون ونصوصه 
 . التطبيقGة

ينون لهذا الغرض يقوم ضباط الرشطة القضائية واUٔعوان احمللفون واملع 
من Kن إالدارة ٔ�و الهيئات ا�تصة، واCيل ?يكونوا oاملني لبطاقة ¡نية، 
pلبحث عن ا�الفات Uٔحاكم هذا القانون والنصوص املت¶ذة لتطبيقه 

  .ومعاي½هتا
وميكهنم ٔ�ثناء املزاوî د�ل املهمة د�هلم ٔ�ن ìس>تعينوا ب�ٔعوان السلطة 

من مرشوع القانون املعروض Lىل  5ادة العمومGة، هذا ما نصت Lليه امل
�نظارمك؛ٔ  
العنرص اخلامس يف التقدمي هو موضوع العقوpت، اCيل كتطبق يف -

احلاî د�ل ا�الفة د�ل مق¼ضيات هذا املرشوع، واCيل ?ينص Lىل غرامات 
درمه ومليون د�ل اKرمه، وذª حسب نوعية  10.000بني  حكرتاو 

ٕاذن  ،واش مصنع، واش Éجر، واش مس>تعملا�الفة واملرÚكب د�لها، 
 العقوبة حبسب النوع د�ل ا�الفة وكذª املرÚكب د�لها؛

العنرص السادس وا�Uٔري، الس>يد الرئBس، هو دخول مرشوع -
القانون oزي التنفGذ، واCيل ?ينص Lىل ٔ�نه ?يد�ل oزي التنفGذ ابتداء من 

ية Cلمصنعني pش يقوموا ، مبعىن Úرك واoد الفرتة انتقال 2016فاحت يوليوز 
  .من ٔ�Vل املالءمة وxس>تعداد لتطبيق مرشوع هذا القانون

        الس>يد الرئBس احملرتم،الس>يد الرئBس احملرتم،الس>يد الرئBس احملرتم،الس>يد الرئBس احملرتم،
  والسادة املس�شار�ن احملرتمني،والسادة املس�شار�ن احملرتمني،والسادة املس�شار�ن احملرتمني،والسادة املس�شار�ن احملرتمني، الس>يداتالس>يداتالس>يداتالس>يدات

يقيض  77.15تلمك، pخ¼صار، اخلطوط العريضة ملرشوع القانون رمق 
قها مبنع صنع اUٔ?ياس من مادة البالس�Gك واس>تريادها وتصد�رها وPسوي 

  .واس>تعاملها
كام ٔ�غتمن هذه الفرصة مرة ٔ�خرى Uٔتقدم خبالص الشكر Uٔعضاء جلنة 
الفالoة والقطاLات إالنتاجGة مب«لسمك املوقر Lىل جتاوهبم إالجيايب مع 
مرشوع هذا القانون، راجGا ٔ�ن ينال رضامك كام اكن Lليه اUٔمر دا�ل 

  .اCلجنة
  .والسالم Lليمك ورمحة هللا

        ::::سةسةسةسةالس>يد رئBس اجلل الس>يد رئBس اجلل الس>يد رئBس اجلل الس>يد رئBس اجلل 
        ....شكرا الس>يد الوز�ر Lىل تقدمي املرشوعشكرا الس>يد الوز�ر Lىل تقدمي املرشوعشكرا الس>يد الوز�ر Lىل تقدمي املرشوعشكرا الس>يد الوز�ر Lىل تقدمي املرشوع

اUٓن اللكمة Cلس>يد مقرر جلنة الفالoة والقطاLات إالنتاجGة لتقدمي تقر�ر 
  .اCلجنة حول املرشوع

  .وزع التقر�ر
دقائق  6ٔ�ف¼ح pب املناقشة، اللكمة Cلفريق xس>تقاليل يف oدود 

  .لرئBس تفضل5نية، الفريق xس>تقاليل، ٔ�oد املس�شار�ن، الس>يد ا 45و

        ::::املس�شار الس>يد عبد السالم اCلباراملس�شار الس>يد عبد السالم اCلباراملس�شار الس>يد عبد السالم اCلباراملس�شار الس>يد عبد السالم اCلبار
        ....شكرا الس>يد الرئBسشكرا الس>يد الرئBسشكرا الس>يد الرئBسشكرا الس>يد الرئBس

        الس>يد الوز�ر،الس>يد الوز�ر،الس>يد الوز�ر،الس>يد الوز�ر،
        اUٔخوات وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني واحملرتمات،اUٔخوات وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني واحملرتمات،اUٔخوات وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني واحملرتمات،اUٔخوات وإالخوة املس�شار�ن احملرتمني واحملرتمات،

والقايض مبنع صناLة واس>ترياد وبيع  77.15ٔ�Pرشف ب�ٔن ٔ�Èقش مرشوع 
ء مبق¼ضاه تنقGة اUٔجوا بعض اUٔ?ياس البالس�GكGة، هذا املرشوع اÐي سBمت

وٕاين ٕاذ ٔ�شاطر احلكومة هذا املرشوع، ٔ�قول ٕاين ٔ�ت�ٔسف لكام  ،الطبيعية
توçت �ارج ٔ�سوار املدن Uٔفا�Vٔ بظاهرة غريبة من اUٔ?ياس البالس�GكGة 

 ُP هللا هبا يف املغرب، طبيعة �البة، كام يقول سَ اليت Èاþود الرؤية اليت ح
ا هبذا ا�لوق اÐي ، �ري ٔ�ننا نلو�"الناظر�ن غريتُ : "هللا س>بÇانه وتعاىل

اس>تعامل ما ªp عن خملفات صناLة و  ،ة ٔ�جسام±انصنعه، ما ªp عن حص
ف�ٔظن ٔ�ن العامل اليوم يتوVه حنو تنظيف البÌBة،  ،هذه اUٔ?ياس البالس�GكGة
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  .نظرا Uٔمهيهتا يف احلياة xجvعية ويف حصة املواطن
واحلزي الزمين �ري ٔ�نين، الس>يد الوز�ر، ٔ�ت�ٔسف Uٔمهية هذا املرشوع 

  .الضيق اÐي Vاء فGه
وي و	س>ت½þط ماكمن ورمبا هناك �لل اكن من اVUٔدر ٔ�ن نناقش بَرتَ 

ٕاما pحللقة الضعيفة ويه اUٔجراء ورمبا املس�مثر�ن  - ال حماî  -س>يرض 
�نفسهم Uٔن مشاريعهم رمبا س�¼عطلٔ.  

ٕان الفريق xس>تقاليل ال ميانع يف التصويت pٕالجياب، وس>ت«دÈ ٕان 
شاء هللا من الصا�ر�ن، �ري ٔ�ننا س>نصوت pٕالجياب حتت ضامنة ٔ�ن اUٔجراء 

  .لن ميسوا يف م±اصب شغلهم
س>نصوت pٕالجياب حتت ضامنة ٔ�ن املس�مثر�ن سBمت تعويضهم مبا يلزم، 

ف واقرتض لهذا املرشوع، واليوم ن�ٔيت لتعطي� س>Í وهناك من رصَ 
  .والس�þدا�

�ن احلكومة سوف لن Pس>تعمل س>نصوت pٕالجياب كذª حتت ضامنة ٔ
البطاقة امحلراء يف الزجر بدون oدود، الزجر وا�الفات والعقوpت اليت 
Vاء هبا املرشوع، وحنن مل ³متكن من دراس>ته واس>ت½þاط ماكمن اخللل فGه، 
ولكن نظرا Uٔمهيته وUٔمهيته Lامليا، س>Í ؤ�ن مغربنا، امحلد �، قد اخنرط 

ملتقى  ، س>يحتضنمبا س>يحتضن مس>تقþال ٔ�و قريبايف حماربة تلوث البÌBة ور
سوة إ Lاملي، ٔ�ظن يف مرا�ش، لنكون قد سامهنا ووا?بنا التقدم العلمي، 

  .Kpول اليت س>بق¼نا يف املوضوع
ٕان الفريق xس>تقاليل س>يكون مع  السد الوز�ر، ٕاذن الس>يد الرئBس،

حبقوق  الفكرة، مصوp Éٕالجياب بنعم Cلمرشوع، حتت ضامنة Lدم املساس
  .ال اUٔجراء ال املس�مثر�ن

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
        ....شكرا Cلس>يد الرئBسشكرا Cلس>يد الرئBسشكرا Cلس>يد الرئBسشكرا Cلس>يد الرئBس

اللكمة oUٔد السادة املس�شار�ن عن فريق اUٔصاî واملعارصة، تفضل 
  .77.15الس>يد املس�شار يف ٕاطار املناقشة د�ل مرشوع القانون 

        ::::املس�شار الس>يد عبد إالاله املهاجرياملس�شار الس>يد عبد إالاله املهاجرياملس�شار الس>يد عبد إالاله املهاجرياملس�شار الس>يد عبد إالاله املهاجري
        ....Àسم هللا الرمحن الرحميÀسم هللا الرمحن الرحميÀسم هللا الرمحن الرحميÀسم هللا الرمحن الرحمي

        الس>يد الرئBس،الس>يد الرئBس،الس>يد الرئBس،الس>يد الرئBس،
        الس>يد الوز�ر،الس>يد الوز�ر،الس>يد الوز�ر،الس>يد الوز�ر،

        ٕاخواين، ٔ�خوإاخواين، ٔ�خوإاخواين، ٔ�خوإاخواين، ٔ�خوايتيتيتيت املس�شارات، املس�شارات، املس�شارات، املس�شارات،
ìرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة pمس فريق اUٔصاî واملعارصة لÙسط وçة 

اÐي يقيض مبنع صنع اUٔ?ياس  77.15نظر فريق±ا حول مرشوع قانون رمق 
  .من مادة البالس�Gك واس>تريادها وتصد�رها وPسويقها واس>تعاملها

البداية ٔ�ن ٔ�تقدم pلشكر اجلزيل Cلس>يد الوز�ر، اCيل ما وامسحوا يل يف 
اكي½ش معنا داL ،pىل العرض اÐي قدمه، واÐي ٔ��رز من �ال� اUٔس>باب 

واKواعي اليت سامهت يف ٕاخراج هذا املرشوع قانون ؤ�مه املس>ت«دات 
  .اليت Vاء هبا

        الس>يد الرئBس،الس>يد الرئBس،الس>يد الرئBس،الس>يد الرئBس،
ن املناس>بات Lىل لقد ٔ�كدÈ يف فريق اUٔصاî واملعارصة يف العديد م

�كولوجGة اليت تعرف تدهورا الٕ ية النظم أ�مهية احملافظة Lىل البÌBة وحام
مس>مترا Pشهد Lليه احلاî البي�Gة يف العديد من املناطق وا�االت، ÀسÙب 

والس>يارات، فضال عن العامل الÙرشي التلوث الناجت عن خملفات املصانع 
  .اÐي يعترب امللوث اUٔول CلبÌBة

وضعية، الس>يد الوز�ر، تدفع بالدÈ مثهنا �اليا، ٕاذ Pشري هذه ال
 13اKراسات ٔ�ن التلكفة الس>نوية لتدهور البÌBة ببالدÈ تصل ٕاىل حوايل 

طرح Lىل مليار درمه، هذا يف ظل إال?راهات والتÇد�ت الكربى اليت تُ 
�ج±دة بالدÈ يف هذا ا�ال، واملرتبطة ٔ�ساسا jpمنو اKميغرايف واjمتد�ن ٔ

  .رة املياهدناخGة ونورضورة التمنية xق¼صادية، فضال عن التقلبات امل 
لقد الزتمت بالدÈ الزتاما رصحيا pلتمنية املس>تدامة واحملافظة Lىل البÌBة، 
وصادقت Lىل اتفاقGات دولية وçوية تتعلق pس>تصال�ا، كام الزتم املغرب 

Lpٕالن س>تو�هومل س>نة  pل�رشيع اKويل اخلاص حبامية ا�ال البBيئ، بدءا
و�روتو?ول ?يوطو  1992، مرورا Lرب مقة اUٔرض �ريو دجيا³رو س>نة 1972
  .2002، وصوال ٕاىل مؤمتر جوها	س>بورغ س>نة 1977س>نة 

يف هذا إالطار وضع املغرب تدابري Pرشيعية ¡مة تعىن حبامية البÌBة، 
لس>نة  توجت بدسرتة احلق يف البÌBة، من �الل تضمني الوثيقة اKس>تورية

مق¼ضيات تنص Lىل ضامن اس>تفادة املواطنات واملواطنني من  2011
العBش يف بÌBة سلمية وحامية الرثوات الطبيعية وضامن اس>تدامهتا وتوس>يع 

Ìة وحامية املوارد الطبيعية والتمنية بB جمال ال�رشيع pلقواLد املتعلقة بتدبري ال 
  .املس>تدامة

تعىن حبامية البÌBة اكلقانون هذا فضال عن العديد من القوانني اليت 
املتعلق حبامية واس>تصالح البÌBة وامليثاق الوطين CلبÌBة والتمنية املس>تدامة، 

  . القانون املتعلق pلساoل و�ريها
�ري ٔ�ننا 	س«ل، pلرمغ من لك ذª، جعز احلكومة عن موا?بة 

ل التوçات العاملية يف جمال احملافظة Lىل البÌBة Lىل ٔ�رض الواقع، يف ظ
  .لتلوث مبختلف ٔ�شاك�pاس>مترار تدهور البÌBة وز�دة العوامل املنت«ة 

        الس>يد الوز�ر، الس>يد الوز�ر، الس>يد الوز�ر، الس>يد الوز�ر، 
لقد بدا واحضا ٔ�ن احلكومة جعزت عن Úرمجة هذه xلزتامات والتدابري 
ال�رشيعية Lىل ٔ�رض الواقع وتزنيلها تزنيال سلÍ، حبيث مل Pس>تطع القضاء 

 ُP ات التلوث واليتþÙرز مس��ظر العام وPيسء ٕاىل صورة شوه املنLىل ٔ
بالدÈ، ولها انعاكسات خطرية Lىل ا�ال البBيئ، ويه xن�شار الواسع 

  .ل#ٔ?ياس البالس�GكGة
�Lادت بالدÈ مواصفات ٕاجþارية متنع صناLة اUٔ?ياس  2009مفنذ ٔ

البالس�GكGة ذات اCلون اUٔسود، كام مت التوقGع Lىل اتفاقGة مع اUٔسواق 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

4 

 )2015نومفرب  24( 1437صفر  12

صيادî الس>تعامل اUٔ?ياس البالس�GكGة القابC äلتÇلل ٔ�و املمتازة وهيئات ال 
القابC äلتÇلل البيولو$، فضال عن ٕاLداد قانون يتعلق pس>تعامل اUٔ?ياس 

  . واCلفGفات من البالس�Gك القابل CلتÇلل ٔ�و التÇلل البيولو$
لٔ#سف، الس>يد الوز�ر، لك هذه إالجراءات ٔ�ثب�ت فشلها ومل Pس>تطع 

Gق اUٔهداف املنتظرة مهنا، وهاذ اليش اكن اLرتف به الوصول ٕاىل حتق 
ما  2009الس>يد الوز�ر يف xجvع د�ل اUٔمس، اLرتف ٔ�نه من 

 26وصلوش ليش oل، ٕاذ Pشري ٕاحصائيات وزارÚمك ٔ�نه يمت pملغرب ٕانتاج ت
مهنا فقط هو اCيل ?يمت تدو�ره لك س>نة،  %1مليار كBس بالس�Gيك، 

س>نة ٔ�و ٔ�كرث  U100ٔ?ياس حيتاج ٕاىل ٔ�كرث من ولٕالشارة فهذا النوع من ا
  .س>نة C400لتÇلل، ?يوصل ٕاىل 

        الس>يد الرئBس،الس>يد الرئBس،الس>يد الرئBس،الس>يد الرئBس،
لقد بدا واحضا ٔ�ن اختاذ تدابري Pرشيعية تت«ه حنو م±ع صنع هذا النوع 
من اUٔ?ياس وبيعها واس>تعاملها كفGل وoده pلقضاء Lىل هذه الظاهرة، وهو 

دراس>ته اليوم، واÐي من ما �ريم ٕاليه مرشوع القانون اÐي حنن بصدد 
موقعنا مكعارضة بناءة ومسؤوî ندمعه، Lىل اعتبار ٔ�مهيته القصوى يف احلد 

  :من ان�شار اUٔ?ياس البالس�GكGة، �ري ٔ�نه البد من Pسجيل ما ييل
جيب، ٔ�وال، جيب Lىل احلكومة ٕاجياد oلول LاäV ومعلية Cلوoدات -

ليت Pشغل يدا Lامä ¡مة ½¼ج هذا النوع من اUٔ?ياس، واالصناعية اليت تُ 
مليار  4.5مس>ت¶دم، وحتقق رمق معامالت يصل ٕاىل  8152تصل ٕاىل 

 درمه؛
احلكومة مطالبة اليوم مبوا?بة ومصاحþة الوoدات الصناعية اليت تعزتم -

 تغيري 	شاطها من حتويل البالس�Gك من ٕانتاج اUٔ?ياس ٕاىل ٔ�	شطة ٔ�خرى؛
  ..القطاع ª موا?بةاحلكومة pملوازاة مع ذيتعني Lىل  ،5لثا-

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  ..شكرا الس>يد املس�شار، ا³هت.ى الوقت، الس>يد املس�شار، ا�صص 

        ::::املس�شار الس>يد عبد إالاله املهاجرياملس�شار الس>يد عبد إالاله املهاجرياملس�شار الس>يد عبد إالاله املهاجرياملس�شار الس>يد عبد إالاله املهاجري
  .5نية 45

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
شكرا اللكمة لفريق العداî والتمنية يف . د�ل اKقائق 6لفريق، ال .. 

  .دقائق 4تفضل الس>يد املس�شار يف oدود  ،ٕاطار املناقشة د�ل املرشوع

        ::::املس�شار الس>يد محيد زاتيناملس�شار الس>يد محيد زاتيناملس�شار الس>يد محيد زاتيناملس�شار الس>يد محيد زاتين
        ....Àسم هللا الرمحن الرحميÀسم هللا الرمحن الرحميÀسم هللا الرمحن الرحميÀسم هللا الرمحن الرحمي

        الس>يد الرئBس،الس>يد الرئBس،الس>يد الرئBس،الس>يد الرئBس،
        الس>يد الوز�ر،الس>يد الوز�ر،الس>يد الوز�ر،الس>يد الوز�ر،

        إالخوة اUٔعضاء املس�شار�ن احملرتمني،إالخوة اUٔعضاء املس�شار�ن احملرتمني،إالخوة اUٔعضاء املس�شار�ن احملرتمني،إالخوة اUٔعضاء املس�شار�ن احملرتمني،
يف البداية، يف فريق العداî والتمنية، ال ìسعنا ٕاال ٔ�ن ننوه مبا حيقق يف 

Bيل هو القطاع البCداء وتقدم يف الربامج هذا القطاع اUٔيئ من تطور يف ا
ق¼ضيات وإالجنازات، ونقدر كذª ا�هودات املبذوî من ٔ�Vل تفعيل مُ 

: امليثاق الوطين CلبÌBة والتمنية املس>تدامة، وذª وفق حمور�ن ٔ�ساسني
وحمور قانوين ونالحظه يف القوانني  ؛احملور التقين، ونالحظه يف امجلاLات

 .هذا يوم لتغيري هذا الواقع اCيل يه كتجي يوم عن
?راهات، هناك ٕا?راهات م¼علقة pلزتامات املغرب اKولية، االٕ كام نقدر 

ويه الزتامات تنامت بفعل اخنراط الب� ٔ�و املغرب مضن كثري من اKول يف 
ويف جمال االتفاقGات، وامحلد �، املغرب اUٓن مقþل Lىل حضور  هذا ا�ال

وع هذا، بل مؤمتر �ٓخر الس>نة املقäþ سوف مؤمتر ٔ�سايس يف هاذ اUٔس>ب
  . يرتٔ�سه

لك هذا طبعا ?يدفعنا Lىل ٔ�ننا نقدر هذه ا�هودات وهذه الوضعية، 
انون اCيل هو قانون و?يدفعنا ٔ�ننا 	سامه ونصوت pٕالجياب Lىل هذا الق

بتصنيع وتصد�ر واس>ترياد ٔ�?ياس البالس�Gك بيد ٔ�و بدون  ايضالق ،77.15
الت الت«ارية ب�ٔطعمة �مثن ٔ�و بغري مثن، ٕاال ٔ�نه البد ٔ�ن يد، تقدم عند احمل

بة العامة وكتحرض معنا الس>يدة الاكت  - 	شري، وهاذ اليش ٔ�رشÈ ٕاليه البارoة 
 رض ٔ�و حيرض الس>يد الوز�ر كام حرضpش حت اUٓن، ؤ�È كنت pغهيا

 وقد ٕالزتم معنا مع الس>يد الوز�ر البارoة يف اCلجنة، واكن واحضا -البارoة 
بعض املقرتoات وبعض اUٓراء، فالزتم � معنا وضوoا ?بريا Vدا عندما قدم±ا 

معنا Lىل ٔ�ساس ٔ�ن املراس>مي اCيل طبعا ��رشح هاذ القانون البد ٔ�ن تتضمن 
كثريا من املالحظات إالجيابية واCيل Vات Lىل لسان بعض إالخوان 

  :كذª، مهنا
الوزن وال من  حتديد نوع البالس�Gك املمنوع، طبعا ال من ÈحGة-

ممكن �كون فGه  هو ك، مع السامح بتصنيع بالس�Gك �ٓخر اCيلمْ ÈحGة الس2 
نوع من السمك وفGه نوع من الوزن اCيل ممكن ٔ�نه ما ��ذوش الرحي طبعا 
واCيل ميكن يوقع التجميع د�لو ويوقع كذª التصنيع د�لو وٕاLادة التصنيع 

Pشغيل اليد العامä يف  مل ٔ�ود�لو، بل ميكن خيلق لنا فضاءات ٔ�خرى Cلع
 .مجعه ويف تصنيعه ويف اس>تعام�

حصيح هناك بدائل . ما ميك½ش ٔ�ننا نت¶الو اكع هنائيا Lىل هذه البدائل
�خرى pلاكغط وبدائل د� القصب ٕاىل �ٓخره، ولكن البد من اس>تعامل هذا ٔ
 ا�ال، هذا لكه ملاذا؟ pش ما نفرطوش يف الصناع د�لنا والصناعيني حىت

  ال ميكن ٔ�ننا نت¶ىل عهنم ويت¶الوا Lىل ا�ال د�هلم؛
البد من موا?بة هؤالء الصناع، املوا?بة د�هلم ت�ٔيت يف ماذا؟ يف  ،5نيا-

التعاون معهم، ٕارشا�هم يف هاذ املرشوع هذا وكذª ت�ٔمني مرشوLاهتم 
هناك من بني الصناع اCيل ٔ��ذ قروض oديثة  -واحلاî هذه  -وت�ٔمني 

رشاكت كربى يف هذا ا�ال هذا، ما ميك½ش نت¶الو Lليه،  Vدا، ووضع
  البد ٔ�ننا خنلقو ليه جمال قد ìس>تفGدون م±ه؛

واCيل كBشلك واoد ا�ال ?بري  ،موا?بة كذª القطاع الغري املهيلك -
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�ل املهيلك كام قالت الوزارة وواسع Vدا، ميكن ٔ�نه يوصل لنفس العدد د
�خرى د�ل الغري املهيلك، حىت نضمن  211، نقول ٔ�ن هناك 211البارح ٔ

ال اليد العامä، وحىت نضمن الصÇة د�هلم واجلودة د�هلم والعمل د�هلم ٕاىل 
�ٓخره؛  
ضامن اليد العامä كذª، واCيل يه ٔ�ساس>ية، وهذا لكه طبعا، حنن  -

الوزارة ٔ�هنا تتفاLل مع هذه املالحظات اCيل نصوت pٕالجياب حتت ضامنة 
  .يه ٕاجيابية

�ن العملية د�ل املقاربة ال�شار?ية واملقاربة التطوعية ٔ ªنويص كذ
واملقاربة الطوعية يه قد Úكون ٔ�Vدى ؤ�نفع من املقاربة الزجرية، واCيل يه 

  .Vات بواoد الشلك اCيل هو صعب Vدا Vدا
  ..Lىل لك oال، 	سعى ٔ�ن 

        ::::Bس اجللسةBس اجللسةBس اجللسةBس اجللسةالس>يد رئ الس>يد رئ الس>يد رئ الس>يد رئ 
        ....شكرا الس>يد املس�شار، شكرا، ا³هتشكرا الس>يد املس�شار، شكرا، ا³هتشكرا الس>يد املس�شار، شكرا، ا³هتشكرا الس>يد املس�شار، شكرا، ا³هت.ى.ى.ى.ى الوقت الوقت الوقت الوقت

�ري Cلتذكري، فالتوزيع الزمين ا�صص للك مكوÈت ا�لس، من فرق 
  .ومجموLات، مت االتفاق Lليه مس>بقا هاذ الصباح يف اجvع ندوة الرؤساء

اللكمة oUٔد السادة املس�شار�ن عن الفريق احلريك، يف oدود ثالث 
  .يد املس�شارتفضل الس> . دقائق

        ::::املس�شار الس>يد الطيب البقايلاملس�شار الس>يد الطيب البقايلاملس�شار الس>يد الطيب البقايلاملس�شار الس>يد الطيب البقايل
        ....شكرا الس>يد الرئBس احملرتمشكرا الس>يد الرئBس احملرتمشكرا الس>يد الرئBس احملرتمشكرا الس>يد الرئBس احملرتم

        الس>يدة الوز�رة احملرتمة،الس>يدة الوز�رة احملرتمة،الس>يدة الوز�رة احملرتمة،الس>يدة الوز�رة احملرتمة،
        الس>يد الوز�ر احملرتم،الس>يد الوز�ر احملرتم،الس>يد الوز�ر احملرتم،الس>يد الوز�ر احملرتم،

        الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 ُì عرضUٔ مس الفريق احلريك مب«لس>نا املوقرp تناول اللكمة�رشفين ٔ�ن ٔ

يقيض مبنع صنع اUٔ?ياس من مادة  77.15وçة نظرÈ يف مرشوع قانون رمق 
  .البالس�Gك واس>تريادها وتصد�رها وPسويقها واس>تعاملها

يف البداية، نود ٔ�ن ننوه بعمل جلنة الفالoة والقطاLات إالنتاجGة و�اكفة 
�عضاهئا، كام ٔ�ش>يد pلتفاLل إالجيايب Cلحكومة، يف خشص الس>يد الوز�ر ٔ

امللكف  ،Áر وxق¼صاد الرمقياملنتدب Kى وزارة الصناLة والت«ارة وxس�
  .pلت«ارة اخلارجGة

ويف هذا الصدد، البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذا املرشوع Vاء الختاذ 
تدابري هادفة Cلقضاء Lىل التلوث البBيئ الناجت عن اس>تعامل اUٔ?ياس 

  .البالس�GكGة واحملافظة Lىل البÌBة
ياس البالس�GكGة، Uٔpساس، ٕاىل م±ع ٕانتاج اUٔ?  كام هيدف هذا املرشوع

واليت متنح بعوض ٔ�و �pان Cلمس>هتلكني يف نقط بيع السلع ٔ�و املواد ٔ�و 
  .تقدمي اخلدمات وم±ع اس>تريادها وتصد�رها وPسويقها واس>تعاملها

        الس>يد الرئBس احملرتم،الس>يد الرئBس احملرتم،الس>يد الرئBس احملرتم،الس>يد الرئBس احملرتم،
تطرق هذا املرشوع ٔ�يضا ٕاىل إالجراءات املوا?بة �الل الفرتة 

والرتوجي CلÇلول البديä وتعممي  xنتقالية، مشلت التوعية والتحسBس
اس>تعامل اUٔ?ياس ا�صصة Cلنفا�ت، فضال عن موا?بة الوoدات الصناعية 

ٕاىل Vانب موا?بة  ،لتغيري 	شاطها حنو ٔ�	شطة ٔ�خرى لتحويل البالس�Gك
  .القطاع �ري املهيلك لالندماج يف القطاع املهيلك

        الس>يد الرئBس احملرتم،الس>يد الرئBس احملرتم،الس>يد الرئBس احملرتم،الس>يد الرئBس احملرتم،
املنرب ندعو الوزارة ٕاىل ٕاجياد احللول ٕاpن  ويف هذا إالطار، نود من هذا

ف¼ح pب ال�شاور واحلوار مع مجيع اUٔطراف املعنية من ¡نيني وفGدرالية 
الصناLة البالس�GكGة، pٕالضافة ٕاىل xهvم pليد العامä اليت تصنف �ارج 

  .نطاق إالحصائيات الرمسية pلبوادي والقرى
بعض العقوpت يف حق ا�الفني، كام 	شري ٔ�يضا ٕاىل ٕاشاكلية Pشديد 

كام ال ن½ىس ٔ�يضا ٔ�ن 	س«ل الت�ٔ�ري يف ٕاoاî هذا املرشوع Lىل املؤسسة 
  .ال�رشيعية

        الس>يد الرئBس احملرتم،الس>يد الرئBس احملرتم،الس>يد الرئBس احملرتم،الس>يد الرئBس احملرتم،
ٕاذ نعيد تنوهينا pلعمل امجلاعي اÐي مزي ٔ�شغال جلنة الفالoة 

فGة والقطاLات إالنتاجGة، ٔ�ثناء م±اقشة هذا املرشوع الهام لكونه ي�ٔيت يف ظر 
دقGقة، فضال Lىل تداعياته، واليت تفرض مالءم¼ه مع Pرشيعات رشاكء 

  . املغرب xق¼صاديني
وLليه، فٕاننا نؤكد، pمس الفريق احلريك، تفاLلنا إالجيايب مع هذا 

  .املرشوع الهام
  .والسالم Lليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
        . . . . شكرا الس>يد املس�شارشكرا الس>يد املس�شارشكرا الس>يد املس�شارشكرا الس>يد املس�شار

oUٔ د السادة املس�شار�ن عن فريق التجمع الوطين لٔ#حراراللكمة .
�عتقد �ري موجود، ما اك�ن حىت يش مس�شارٔ.  

يف منر Cللكمة د�ل املس�شار عن فريق xحتاد العام ملقاوالت املغرب 
oدود ثالث دقائق، ٕاذا اكن ٔ�oد املس�شار�ن � الرغبة يف التد�ل، تفضل 

  .الس>يد املس�شار

        ::::عريب العراعريب العراعريب العراعريب العراBيشBيشBيشBيشاملس�شار الس>يد الاملس�شار الس>يد الاملس�شار الس>يد الاملس�شار الس>يد ال
        ....Àسم هللا الرمحن الرحميÀسم هللا الرمحن الرحميÀسم هللا الرمحن الرحميÀسم هللا الرمحن الرحمي
        الس>يد الرئBس احملرتم،الس>يد الرئBس احملرتم،الس>يد الرئBس احملرتم،الس>يد الرئBس احملرتم،

        الس>يدة الوز�رة احملرتمة،الس>يدة الوز�رة احملرتمة،الس>يدة الوز�رة احملرتمة،الس>يدة الوز�رة احملرتمة،
        الس>يد الوز�ر احملرتم،الس>يد الوز�ر احملرتم،الس>يد الوز�ر احملرتم،الس>يد الوز�ر احملرتم،

        الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�Pرشف ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة، pمس xحتاد العام ملقاوالت املغرب، حول ٔ

س من مادة البالس�Gك الرايم ٕاىل م±ع صنع اUٔ?يا 77.15مرشوع القانون 
  .واس>تريادها والتصد�ر د�لها وال�سويق د�لها

        الس>يد الرئBس،الس>يد الرئBس،الس>يد الرئBس،الس>يد الرئBس،
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اعتبارا Uٔمهية احلفاظ Lىل البÌBة واملاكنة د�لها يف التمنية املس>تدامة، 
اليت تB±خرط فهيا املغرب �لك املؤسسات د�لو والهيئات د�لو، وpلنظر 

 Bلبp ياس?ٔUيل كتحقها اCياس ٕاىل جحم التلوث ا?ٔUن�شار اخلطري لهاذ اxة وÌ
يف السهول والغاpت وال�شكGل د�لها اCيل ك�شلك ٔ�حزمة سوداء رهيبة 

Àشلك ìشوه الطبيعة وامجلال د�لها، و?هيدد البÌBة  ،حول املدن والقرى
والسالمة د�لها، �اصة ؤ�ن حتلل هذه املادة البالس�GكGة يف الطبيعة 

 ٔU لنظرpات الس>نني، وÌين من املنع تيطلب مÝس>تBن هاذ القانون ك
والتجرمي يف املادة الثانية م¼اع اUٔ?ياس البالس�GكGة ذات xس>تعامل 

عرفها الصناعي ٔ�و الفالà واUٔ?ياس الاكظمة Cلحرارة ؤ�?ياس التجميد، ويُ 
، مع الت�ٔ?يد Lىل م±ع xس>تعامل د�لها يف �ري 8ٕاىل  3بدقة يف مواده من 

الرايم ٕاىل م±ع  77.15ا، فٕاننا ³مثن مرشوع القانون اUٔغراض املوçة ٕاjهي
صنع اUٔ?ياس من مادة البالس�Gك وxس>ترياد د�لها والتصد�ر د�لها 
وال�سويق د�لها، واÐي ³رى فGه انعطافا ¡ام يف التعامل مع هذه املادة 

  .امللوثة ومع قضا� البÌBة بصفة Lامة
ذا القانون س>تكون � ٕاال ٔ�نه البد من الت�ٔ?يد Lىل ٔ�ن تفعيل ه

انعاكسات Lىل املقاوالت العامä يف هذه الصناLة وLىل فرص الشغل هبا، 
واليت س>تضطر ٕاىل حتويل ال½شاط د�لها لكيا ٔ�و جزئيا، مع العمل ٔ�ن هذا 

Fمن ش�ٔنه ٕادماج القطاع �ري املهيلك، وٕان  املرشوع � مفعول ¡ي
س>تحتاج ٕاىل موا?بة لتحويل املقاوالت املهيلكة العامä يف هذا القطاع 

xحتاد العام يف  ،ال½شاط د�لها لكيا ٔ�و جزئيا، وس½þذل، حنن من çتنا
ملقاوالت املغرب، قصارى çودÈ ملوا?بهتا Lرب اجلامعة د�ل العامä يف هذا 
ا�ال، و	س«ل كذª الزتام احلكومة يف خشص وزارة الت«ارة اخلارجGة 

ص مزيانية من ٔ�Vل اس>مترار هذه املقاوالت مبوا?بة هذه املقاوالت وختصي
وحفظ مصاحل املس�مثر�ن يف هذه الصناLة وكذª م±اصب الشغل فهيا 

äالل هذه الفرتة الفاص� .  
  .س>نصوت بنعملهذا 

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
        . . . . شكرا الس>يد املس�شارشكرا الس>يد املس�شارشكرا الس>يد املس�شارشكرا الس>يد املس�شار

اللكمة oUٔد السادة املس�شار�ن عن الفريق xشرتايك، تفضل 
  .ثالث دقائق، الس>يد املس�شار يف oدود ..اUٔس>تاذ

        ::::املس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد ااملس�شار الس>يد عبد امحلمحلمحلمحليد فاحتييد فاحتييد فاحتييد فاحتي
        ....شكرا الس>يد الرئBسشكرا الس>يد الرئBسشكرا الس>يد الرئBسشكرا الس>يد الرئBس

        الس>يد الوز�ر،الس>يد الوز�ر،الس>يد الوز�ر،الس>يد الوز�ر،
        الس>يدة الوز�رة،الس>يدة الوز�رة،الس>يدة الوز�رة،الس>يدة الوز�رة،

        الس>يدات والسادة املس�شار�ن،الس>يدات والسادة املس�شار�ن،الس>يدات والسادة املس�شار�ن،الس>يدات والسادة املس�شار�ن،
املتعلق مبنع صنع اUٔ?ياس من مادة  77.15ٔ�عتقد ٔ�ن هذا القانون 

ن ٔ�سايس، البالس�Gك واس>تريادها وتصد�رها وPسويقها واس>تعاملها هو قانو

قانون ي�ٔيت يف الوعي امجلاعي د�ل بالدÈ ب�ٔن البÌBة ٔ�صبحت اليوم حمدد 
�سايس يف مس>تقþل بالدÈ، وpلتايل هاذ املرشوع هباذ التوVه د�لو ال ٔ
ميكن ٕاال ٔ�ن �كون Úرامك Vديد يف معلنا كدوî، مكؤسسات، مكواطنني يف 

ÌBول اليت حترتم البKدي اÈ Èن تد�ل بالد�ة وتقدر البÌBة وتعترب ٔ�ن اجتاه ٔ
  .البÌBة جزء من مس>تقþل الÙرشية

�وال، البد من الوعي ب�ٔن . ?يفGة تطبيق هاذ القانون: املس�îٔ الثانيةٔ
تطبيق هذا املرشوع س>تكون � انعاكسات ٔ�ساس>ية Lىل املقاوالت اCيل 
ك�ش>تغل oاليا يف هاذ املادة د�ل البالس�Gك وPشغل Lدد هام Vدا من 

جيب . pلتايل اUٔرس اCيل من املفروض ٔ�نه Úكون هناك مصاحþةاUٔجراء، و
�ن Úكون هناك مصاحþة، ٔ�وال، من حGث حتويل 	شاط هاذ الرشاكت ٕاىل ٔ
اUٔ	شطة اجلديدة اCيل �ادي تعوض املادة البالس�GكGة، وهاذ التحول 
�اصو �كون تدرجيي لنمتكن من احلفاظ Lىل فرص الشغل، Uٔنه كام يعرف 

ك Lدد ¡م Vدا من العاملني يف هذا القطاع، وpلتايل من امجليع ٔ�ن هنا
الصعب Vدا ٕان مل Úكن هناك مصاحþة وتدرج يف تطبيق هاذ القانون، 

  .سB¼عرض Lدد من اUٔرس واUٓالف من اUٔرس ٕاىل واقع صعب
البد ٔ�يضا pل½س>بة Cلمواطنني من بدائل تطرح يف : املس�îٔ الثالثة

س>تعمل Uٔغراض �GكGة، املادة البالس�GكGة Pُ السوق اليوم لهذه املادة البالس 
م¼عددة يف احلياة اليومGة Cلمواطنني، وpلتايل البد من طرح بدائل يف 
السوق، �اصة يف املساoات الكربى ويف املتاجر ويف اKاككني لنصاحب 

  .هذا التحول
ªÐ، الس>يد الوز�ر، الس>يدة الوز�رة، ال ميكن ٕاال ٔ�ن ³كون مع هذا 

ه مرشوع يÙين تصور Vديد ملقاربة احلياة د�ل املواطن وحGاة املرشوع Uٔن
اKوî وكذª يقربنا ٔ�يضا هذا املرشوع من ٔ�ن ³كون يف مسار اKول اCيل 

يف pرìس، و�ادي حتتضن بالدCOP.21"  È"اليوم، واح±ا مقþلني Lىل 
"COP.22"  ننا ب��ٔ îد�يف مرا�ش العام اجلاي، ما ميكن ٕاال ٔ�ن نقدم ٔ

  .اطي يؤمن ب�ٔن البÌBة جزء من Úكرìس اKميقراطيةدميقر 
  .شكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
  .شكرا الس>يد املس�شارشكرا الس>يد املس�شارشكرا الس>يد املس�شارشكرا الس>يد املس�شار

اUٓن اللكمة oUٔد السادة املس�شار�ن عن فريق xحتاد املغريب 
 .Cلشغل، تفضيل الس>يدة الرئBسة

        ::::املس�شارة الس>يدة ٔ�مال العمرياملس�شارة الس>يدة ٔ�مال العمرياملس�شارة الس>يدة ٔ�مال العمرياملس�شارة الس>يدة ٔ�مال العمري
        ....شكرا الس>يد الرئBسشكرا الس>يد الرئBسشكرا الس>يد الرئBسشكرا الس>يد الرئBس

        الس>يد الوز�ر،الس>يد الوز�ر،الس>يد الوز�ر،الس>يد الوز�ر،
        ة، نقولو ª وز�رة،ة، نقولو ª وز�رة،ة، نقولو ª وز�رة،ة، نقولو ª وز�رة،الس>يدة الوز�ر الس>يدة الوز�ر الس>يدة الوز�ر الس>يدة الوز�ر 

        الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس>يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
هو Vاي pش مينع صناLة وبيع واس>ترياد  77.15طبعا هاذ القانون 
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املسþÙات واحليGÝات ما نظ½ش ٔ�ن عندÈ يش . واس>تعامل املادة البالس�GكGة
  .oاVة ما نضيفها Lىل ما قال الس>يد الوز�ر

ا ميكن ٔ�ن يعاب Lىل املواد Lىل لك oال، هناª ٕاضافة ٕاىل لك م
البالس�GكGة من الت�ٔثBث السليب Cلمشهد وCلمحيط اCيل كنعBشو فGه، 
هناª الزتامات دولية اCيل عند املغرب Lرب لك املؤمترات اKولية د�ل هي�ٔة 
اUٔمم املتÇدة اCيل كهتم التحوالت املناخGة واCيل طبعا �ٓخر حمطة فهيا �ادي 

، واCيل من بعدو املغرب اCيل �ادي "Ú"COP.21كون اح¼ضان pرìس ل
  ."ì"COP.22س>تقþل �ادي ìس>تقþل هاذ 

اح±ا يف xحتاد املغريب Cلشغل ولك احلركة النقابية ما ?ميكن لنا ³كونو 
 ". التمنية املس>تدامة"ٕاىل مدافعني عن البÌBة وعن ما ìسمى ب 

سايس طبعا فهيا مكون �ٔ " التمنية املس>تدمية"ٔ�و " التمنية املس>تدامة"و
 . اCيل هو البÌBة

اح±ا نؤمن pحلفاظ Lىل البÌBة، نؤمن pالق¼صاد اUٔخرض، نؤمن 
pالق¼صاد البBيئ، وpلتايل ما ميكن لنا ٕاال ننخرطو يف مرشوع ¡يلك مOل 

 .هذا
املنع نعم، ولكن �اصنا كذª 	شوفو . لكن pلطبع هناª تداعيات

ت اCيل ت�شغل Lدد د�ل اليد التداعيات د�ل هاذ املنع، ٔ�وال، Lىل املقاوال
العامä، واCيل طبعا Pسامه كذª ببعض املليارات يف xق¼صاد الوطين، مث 

بد من املوا?بة، وهاذ اليش اCيل تعهد به فال، هناª كذª وضعية اUٔجراء
  .الوز�ر يف ٕاطار تفسريو وتقدميو Cلموضوع

من ٔ�Vل ٔ�ن  سهمٕاLادة ت�ٔهيل اUٔجراء، يعين املتابعة د�ل الرشاكت ب�ٔنف 
تنخرط يف مشاريع ٔ�خرى، مث pل½س>بة Cلمس>تعمل العادي املغريب اCيل 
كBشغل اUٔ?ياس د�ل امليكة ٔ�وال يف السوق السوداء، ذاك الصيب الطفل 

من موراه، تيخصنا نلقاو ٔ�ش>نو هام البدائل طبعا من  هاCيل تيGÙعها وLائالت
  .اUٔ?ياس ٔ�Vل دحض ومن ٔ�Vل Lدم Pشجيع xس>تعامل د�ل هذوك

þل½سpلمواطن �اصنا املن¼ــــــــC املنتوج البدي ،وج البديلــةRوــــــل ه 
)le biodégradable(ولكن ، )le biodégradable(  اح±ا تنعرفو

  . اللكفة د�لو، هو ٔ��ىل �كOري من املنتوج البالس�Gيك
هل املغرب مس>تعد ٔ�ن ي½¼ج م±توVات ٔ�حسن جودة وقابC äلتÇلل يف 

ÌBجوبة د�لها، جزء من اجلواب البUٔالمة اس>تفهام، تنظن ب�ٔن اL ة؟ هذه
اCيل كنطلبو من الوزارة pش  "COP.21" د�لها �ادي �كون يف هاذ

تقلب Lىل املوارد من ٔ�Vل املتابعة واملوا?بة د�ل اخنراطها Cلحفاظ Lىل 
  .البÌBة

  .وشكرا
        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة

  . ا³هت.ى الوقت، الس>يدة الرئBسة
مة اUٓن oUٔد املس�شار�ن عن الفريق اKس>توري اKميقراطي اللك

  .xجvعي، تفضل الس>يد املس�شار

        ::::املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد محممحممحممحمد Lدالد Lدالد Lدالد Lدال
        ....شكرا الس>يد الرئBسشكرا الس>يد الرئBسشكرا الس>يد الرئBسشكرا الس>يد الرئBس

        الس>يدة الوز�رة،الس>يدة الوز�رة،الس>يدة الوز�رة،الس>يدة الوز�رة،
        الس>يد الوز�ر،الس>يد الوز�ر،الس>يد الوز�ر،الس>يد الوز�ر،

        الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�مام ٔ�Pرشف pمس الفريق اKس>توري اKميقراطي xجvعي ٔ�ن ٔ�عرض ٔ

. 15.77جملسمك املوقر مرشوع القانون املتعلق Upٔ?ياس البالس�GكGة رمق 
يندرج هذا املرشوع يف ٕاطار اجلهود الرامGة ٕاىل صنع اUٔ?ياس من مادة 
البالس�Gك واس>تريادها وتصد�رها وPسويقها واس>تعاملها، فاملغرب هو 5ين 

 26س�GكGة ب دوî مس>تعمä ل#ٔ?ياس البال 26دوî يف العامل من بني 
 . مليار 17مليار، فر	سا 

وقد معلت لك اKول واملنظامت املهمتة pٕجياد احللول لهذه املعضä من 
�الل اKعوة ٕاىل Pرشيعات تقنن xس>تعامل ٔ�و متنعها يف بعض احلاالت 
CلÇد من xس>مترار يف ٕاحلاق اUٔرضار pلبÌBة، وهذا ما يمت التحضري � يف 

نونرب ٕاىل  30يريات املناخGة املزمع تنظميه يف pرìس من املنتدى العاملي Cلتغ 
يف "COP.22"  وسBمت إالLالن عن تنظمي ،"COP.21"دج±رب  10

املغرب، وهذا يف oد ذاته حتميل املسؤولية Cلمغرب قصد تÙين ٕاجراءات 
  .فعاC îلحفاظ Lىل البÌBة

املوقر ٔ�ما فÍ خيص املالحظات املتعلقة pلقانون احملال Lىل ا�لس 
  :Úمكن فÍ ييل

�شهر لتطبيقه يه  6ٕان املدة املنصوص Lلهيا يف القانون املمتثä يف  -ٔ
 äملؤسسات الصناعية العامp ن هذا القانون يتعلق��ري اكفGة، وخصوصا ٔ

  ؛يف هذا القطاع
املواد اليت حتدد البالس�Gك املمنوع ترتك Cلمراس>مي التطبيقGة، وهذا   -

يعي، فال ميكن لنا ٔ�ن نعطي ش>ياك Lىل بياض ينقص من دورÈ ال�رش 
Cلحكومة، وpلتايل اكن جيدر ٔ�ن يمت التنصيص Lىل ٔ�نواع البالس�Gك يف 

  .هذا القانون
�ننا نتخوف من العقوpت املنصوص Lلهيا يف هذا القانون يف ٔ�ن ٔ ªكذ
يتحول هذا القانون ٕاىل قانون ج±ايئ Vديد، عوض قانون هيدف ٕاىل احلد 

  . ÌBةمن تلوث الب 
ونظرا Uٔمهية هذا املرشوع، فال ìسعنا ٕاال ٔ�ن ³كون يف �دمة امليثاق 

  .الوطين Cلحفاظ Lىل البÌBة
  .شكرا الس>يد الرئBس

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

نفدرالية اKميقراطية و اللكمة oUٔد السادة املس�شار�ن عن مجموLة الك
  . Cلشغل
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  .�ريةمدا�ä ما قþل اUٔ  ..تفضيل الس>يدة املس�شارة

        ::::املس�شارة الس>يدة رVاء الكساباملس�شارة الس>يدة رVاء الكساباملس�شارة الس>يدة رVاء الكساباملس�شارة الس>يدة رVاء الكساب
        ....شكرا الس>يد الرئBسشكرا الس>يد الرئBسشكرا الس>يد الرئBسشكرا الس>يد الرئBس

        الس>يدة الوز�رة،الس>يدة الوز�رة،الس>يدة الوز�رة،الس>يدة الوز�رة،
        الس>يد الوز�ر،الس>يد الوز�ر،الس>يد الوز�ر،الس>يد الوز�ر،

        السادة والس>يدات املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني،السادة والس>يدات املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني،السادة والس>يدات املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني،السادة والس>يدات املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني،
 ُ نفدرالية اKميقراطية Cلشغل املبادرة إالجيابية و س«ل يف مجموLة الك	

اس املصنعة Cلحكومة لسن قانون مينع صنع واس>ترياد وتصد�ر وPسويق اUٔ?ي
م±ع صنع الق±ينات من نفس  ٔ�يضا من مادة البالس�Gك، لكن كنا ن½¼ظر

املادة، خصوصا الق±ينات اليت Pس>تعمل يف تعبئة املياه ولك املرشوpت، ملا 
يف ذª من ٔ�aر سليب Lىل الصÇة، وتعرفون ٔ�ن بتعرض هذه الق±ينات 

صÇة لمرضة  Cلحرارة بصفة Lامة، تتحول ٕاىل مادة سامة Uٔشعة الشمس ٔ�و
  .املواطنني

يف نفس الس>ياق، كنا ³متىن ٔ�ن يعرض Lلينا قانون �ٓخر، مينع اس>تعامل 
البالس�Gك يف التجهزيات املزنلية املواد املس>تعمä يف اUٓليات املزنلية، لك 

هذا، Uٔن يف  )désolé pour( ..حبال )les gobelets(خصوصا حبال 
ؤدي ٕاىل إالرضار بصÇة نفس الس>ياق تعرض هذه املنتوVات Cلحرارة ي

  .املواطنني
نفدرالية اCلجوء ٕاىل املواد و pل½س>بة Cلبدائل، نقرتح يف مجموLة الك

الطبيعية، و�اصة املواد اليت نعيد اس>تعاملها ليك ال 	س>تزنف الرثوات 
  .الطبيعية Cلبالد، يف ٕاطار Pشجيع اق¼صاد ٔ�خرض يف الب�

 îسائلمك، طبعا كنقابيني، عن مصري املقاو	ة لهذه وþوإالجراءات املصاح
نلح عن مصري الشغيä و املقاوالت اليت Pش>تغل يف هذا ا�ال، ؤ�يضا 

واUٔجراء واUٔرس املرتبطة هبؤالء وما يه امل�ٓالت اليت س>تؤول ٕاjهيا حGاهتم 
  بعد م±ع هذا ال½شاط؟

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
        . . . . شكرا الس>يدة املس�شارةشكرا الس>يدة املس�شارةشكرا الس>يدة املس�شارةشكرا الس>يدة املس�شارة

  .، اUٔس>تاذ النقGب، تفضلاللكمة �موLة العمل التقديم

        ::::املس�شار الس>يد عبد اCلطيف ٔ�املس�شار الس>يد عبد اCلطيف ٔ�املس�شار الس>يد عبد اCلطيف ٔ�املس�شار الس>يد عبد اCلطيف ٔ�معمعمعمعوووو
        ....شكرا الس>يد الرئBسشكرا الس>يد الرئBسشكرا الس>يد الرئBسشكرا الس>يد الرئBس

        الس>يدة الوز�رة، الس>يدة الوز�رة، الس>يدة الوز�رة، الس>يدة الوز�رة، 
        ،،،،الس>يد الوز�رالس>يد الوز�رالس>يد الوز�رالس>يد الوز�ر

اليت Vاءت رمبا ٔ�قول بدورÈ، ال بد ٔ�ن ³مثن و	شكرمك Lىل هذه املبادرة، 
م¼�ٔخرة، ولكن يف املسار املتطور اÐي يعرفه الب� يف جمال اس>تكامل 

  . م±ظوم¼ه البي�Gة
هاذ اخلطاب القوي اCيل مسعناه pخلصوص يف اCلقاء د�ل الص¶ريات 

املايض، واÐي مت Lpٕالن الزتام املغرب pملشاركة النوعية  )juin(يف 
واجلادة، وهننئمك، الس>يدة الوز�رة، Lىل ما مقمت به �الل هذه الشهور 

  .ا�Uٔرية يف هذا ا�ال
ا تواçها رهاÈت، رهاÈت رٔ�ينا Lىل ٔ�ن املنظومة اليت بصدد اس>تكامله

دميغرافGة جيب اس>تحضارها يف البالد، رهاÈت صناعية، هناك نوع من 
سة الت�ٔثري وLدم اoرتام بعض القوانني اLدم الضبط، خصوصا فÍ يتعلق بدر 

  .يف هذا ا�ال
الرهاÈت ا�الية املتعددة واملتنوLة، فهيا النفا�ت وحنن بصددها، ¡مة 

لهواء، فهيا تلوث البÇار، تلوث طبعا املياه، خصوصا Vدا، فهيا تلوث ا
  .اجلوفGة ÀسÙب هذه اUٔنواع من البالس�Gك

ªمام هذا، ،كذ�بد من تطو�ر اUٔداء العمويم، ال �كفي صدور ال ٔ
د�ل النصوص oاليا يف جمال  9حنن اUٓن بصدد ٕاصدار ٔ�ظن . القوانني

داء  هذا xجتاه، ولكن اUٔ املنظومة البي�Gة املغربية، مازال �اصنا 	س>مترو يف
  .العمويم جيب ٔ�ن �كون مصاحþا

يف هذا إالطار، ال بد من اس>تحضار رضورة التواصل وٕاخþار الرٔ�ي 
. العام مبا تقومون به ودفعه ٕاىل اUٔمام، و�لق ثقافة بي�Gة حقGقGة يف ا�متع

كذª الرفع من مس>توى الفاLلني املتعدد�ن العمومGني pخلصوص وا�متع 
  .دينامل

وضع اUٔما?ن واUٓليات لالش>تغال يف ا�ال البBيئ، خصوصا Lىل 
   .املس>توى الرتبوي مع الطلبة ومع التالمGذ يف املدارس

البحث العلمي بعيد . تطو�ر البحث العلمي Àشلك موا?ب ودقGق Vدا
عن هذا املوضوع، خصوصا يف م±ظومة التغريات املناخGة اليت س>تعاجل 

  .الشهر يف pرìس هذا من 30ابتداء من 
  . ووضع نظام Cلت�þع والتقGمي كذª يف هذا ا�ال

�ظن ٔ�³مك واعيني هبذا مايش �ادي نقول، عرفت ٔ�³مك واعيني هبذا ٔ
Àشلك قوي فÍ يتعلق pس>تحضار لك رشوط ٕاجناح املنظومة املغربية يف 
 جمال البÌBة، خصوصا ؤ�نه البارoة طلع تقر�ر يف املنظمة العاملية CلصÇة يف

�لف  187جمال التحوالت املن¶اية رصحي يف ا�اطر اليت حتدق pملغرب، ٔ
Cلفوق، هذا يوقظنا يف مضاجعنا Cل�رسيع ٕاىل  2030	سمة ¡ددة ما بني 

  .ٕامتام هذه املنظومة
  .وشكرا

        ::::الس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسةالس>يد رئBس اجللسة
        . . . . شكرا الس>يد املس�شارشكرا الس>يد املس�شارشكرا الس>يد املس�شارشكرا الس>يد املس�شار

  . ٕاىل التصويت Lىل مواد املرشوعاUٓن ن½¼قل 
 ٔUعرض املادة ا� :وىل Cلتصويتٔ

  .ٕاجامع: املوافقون
  :2املادة 
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  pٕالجامع؛: املوافقون
  ال ٔ�oد؛ : املعارضون
  .ال ٔ�oد: املمتنعون

  .pٕالجامع: 3املادة 
  .pٕالجامع: 4املادة 
  .كذp ªٕالجامع: 5املادة 
  : 8، املادة 7، املادة 6املادة 

  .pٕالجامع: املوافقون
  .pٕالجامع: 9املادة 
  .عpٕالجام: 10املادة 

  .pٕالجامع: 11املادة 
  .pٕالجامع: ، املادة ا�Uٔرية14، 13، 12املادة 

�عرض مرشوع القانون �رم¼ه Cلتصويتٔ:  
  pٕالجامع؛: املوافقون

  ال ٔ�oد؛: املعارضون
  .ال ٔ�oد: املمتنعون

    77.1577.1577.1577.15وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون     وهبذا �كون
واس>تريادها وتصد�رها واس>تريادها وتصد�رها واس>تريادها وتصد�رها واس>تريادها وتصد�رها     يقيض مبنع صنع اUٔ?ياس من مادة البالس�Gكيقيض مبنع صنع اUٔ?ياس من مادة البالس�Gكيقيض مبنع صنع اUٔ?ياس من مادة البالس�Gكيقيض مبنع صنع اUٔ?ياس من مادة البالس�Gك

            ....وPسويقها واس>تعاملهاوPسويقها واس>تعاملهاوPسويقها واس>تعاملهاوPسويقها واس>تعاملها
        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


