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  249رمق  اجللسةحمرض 

 ).م2019 نونرب 19(هـ 1441 ربیع أ�ول 21 ثال�ءال : التارخي
 لرئ�سامس ، اخللیفة اخلامحلید الصو�رياملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
  .ا�لس

السابعة �ق�قة او  من السا�ة اخلامسة دقائق، ٕابتداء مثان: التوق�ت
  .مساء والعرش�ن

بتغیري  57.18یت �ىل مرشوع قانون رمق ا�راسة والتصو : �دول أ�عامل
القايض مبنع صنع ا�ٔ�یاس من مادة البالس��ك  77.15و�متمي القانون رمق 

  .واس�تريادها وتصد�رها و�سویقها واس�تعاملها

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

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید الصو�ري رئ�س اجللسة
  .ة ال�رشیعیةٔ��لن عن اف�تاح اجللس

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا
  السادة الوزراء احملرتمون، 

  السادة املس�شارون احملرتمون،
خيصص ا�لس هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون 

القايض مبنع صنع ا�ٔ�یاس من  77.15بتغیري و�متمي القانون رمق  57.18رمق 
ادة البالس��ك واس�تريادها وتصد�رها و�سویقها واس�تعاملها، واحملال �ىل م

  .جملس املس�شار�ن من جملس النواب
  .اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع، الس�ید الوز�ر

الس�ید موالي حف�ظ العلمي وز�ر الصنا�ة والت�ارة و�ق�صاد أ�خرض 
  :والرمقي

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  رتم،الس�ید الرئ�س احمل

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
بتغیري  �57.18سعدين ٔ�ن ٔ�قدم ٔ�مام جملسمك احملرتم مرشوع القانون رمق 

املتعلق مبنع صنع ا�ٔ�یاس من مادة البالس��ك  77.15و�متمي القانون رمق 
واس�تريادها وتصد�رها و�سویقها واس�تعاملها، وا�ي یندرج يف ٕاطار 

ملتعلقة حبامیة الب��ة من أ�رضار اليت ی�س�ب فهيا اس�تعامل الزتامات املغرب ا
ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة ن���ة ملا ٔ�فرزته املامرسة العملیة من سلبیات �الل 

السابق ا��ر، واليت نذ�ر مهنا �ىل  77.15تطبیق مق�ضیات القانون رمق 
س س��ل املثال ال احلرص، ظهور طرق �دیدة ٕالنتاج و�زوید وتوزیع ا�ٔ�یا

البالس��ك�ة املمنو�ة، ا�هتریب والتوزیع الرسي، اس�تعامل البالس��ك من 
  .مطارح النفا�ت ا�ي حيتوي �ىل مواد سامة ومرضة �لص�ة

قصد حتق�ق  57.18وبناء �ىل ما س�بق، مت ٕا�داد مرشوع القانون رمق 

  :أ�هداف التالیة
�ة، وكذ� ضامن ت��ع تصنیع و�سویق ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة �ري املمنو  -

  املادة أ�ولیة املس�ت�دمة؛
  تقویة نظام املراق�ة؛ -
  ردع ا�الفني ٔ�حاكم هذا القانون؛ -
م�ع املصنع ٔ�و املس�تورد لبعض ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة ذات �س�تعامل  -

  .الصناعي لغري ا��ن �س�تعملوهنا م�ارشة
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
لقد مت ٕا�داد مرشوع هذا القانون وفق مقاربة �شار�یة موسعة بني 

  :القطاع العام والقطاع اخلاص، وميكن تلخیص ٔ�مه مس�ت�داته ف� یيل

 ٕاضافة تعاریف �دیدة وتدق�ق بعض هذه التعاریف؛ -

 تعز�ز �ام املراق�ة؛ -

 حتدید �یف�ة جحز ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة؛ -

 م�ٓل ا�ٔ�یاس واملواد احملجوزة؛ -

 الرفع من بعض العقو�ت؛ -

 متدید مدة العود نظرا لقرص املدة املنصوص �لهيا يف الصیغة احلالیة؛  -

 .التنصیص �ىل إال�الق إالداري ٕاىل �ایة صدور احلمك القضايئ -
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  .57.18تلمك �خ�صار اخلطوط العریضة ملرشوع القانون رمق 

واغتمن هذه الفرصة، ٔ�تقدم خبالص الشكر ٔ�عضاء جلنة الفال�ة 
والقطا�ات إالنتاج�ة مب�لسمك املوقر �ىل جتاوهبم مع مرشوع هذا القانون 

  .واقرتا�اهتم البناءة، راج�ا ٔ�ن ینال رضامك كام اكن �لیه أ�مر دا�ل ا�لجنة
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .شكرا الس�ید الوز�ر

اللكمة ملقرر جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة لتقدمي تقر�ر ا�لجنة 
  .حول املرشوع، وزع

�ل�س�بة �لمناقشة فللفرق وا�مو�ات احلریة يف التد�ل ٔ�و تقدمي 
  .مدا�الت مك�وبة قصد ٕادرا�ا يف احملرض والقرار لمك السادة الرؤساء

  .د مرشوع القانونن��قل �لتصویت �ىل موا
  :املذ�ور ٔ��اله 77.15املادة أ�وىل، الرام�ة ٕاىل تغیري القانون رمق 

  .إالجامع: املوافقون
، 10، 9، 6، 5، 4، 3، 2املادة الثانیة، وتتضمن تغیري و�متمي املواد 

  :املذ�ور ٔ��اله 77.15من القانون رمق  13، 11
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  .ٕاجامع: املوافقون �ىل املادة الثانیة
، /1- 2املذ�ور �ملواد  77.15لثالثة، وتتضمن �متمي القانون رمق املادة ا

4 -1/ ،4-2/ ،4-3/، 5 -1/ ،5-2/ ،5 -3/ ،6-1/ ،10-1/ ،11-1/ ،
11-2/ ،11 -3/ ،11 -4/ ،11-5/ ،11 -6/ ،13 -1/ ،13-2/ ،14-1./  

  .إالجامع: املوافقون �ىل املادة الثالثة
من القانون رمق  7و 1املادة الرابعة، وتتضمن �سخ وتعویض املادتني 

  .املذ�ور 77.15
  .إالجامع: املوافقون �ىل املادة الرابعة

  :ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصویت
  .إالجامع: املوافقون

بتغیري  57.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 
القايض مبنع صنع ا�ٔ�یاس من مادة البالس��ك  77.15و�متمي القانون رمق 

  .تريادها وتصد�رها و�سویقها واس�تعاملهاواس� 
  .شكرا

 .ورفعت اجللسة
  .املدا�الت املك�وبة املسلمة �لرئاسة: امللحــــــــق

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

  ٕاخواين املس�شار�ن،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق أ�صا� واملعارصة ملناقشة مرشوع قانون 

القايض مبنع صنع ا�ٔ�یاس من  77.15بتغیري و�متمي القانون رمق  57.18 رمق
  .مادة البالس��ك واس�تريادها وتصد�رها و�سویقها واس�تعاملها

بدایة ٔ�تقدم �لشكر اجلزیل �لس�ید الوز�ر �ىل العرض القمي ا�ي 
قدمه، وا�ي مك�نا من �طالع �ىل ٔ�مه مضامني هذا املرشوع قانون 

  .يت دفعت ٕاىل عرضه �ىل جملس�نا املوقروأ�س�باب ال
اكن �بعا من ٕامياننا العمیق  57.18ٕان تعاطینا إالجيايب مع القانون 

برضورة حماربة اس�تعامل ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة نظرا خلطورهتا �ىل الب��ة 
وكذ� �ىل حصة املواطن املغريب ا�ي �س�تعملها �شلك یويم ومك�ف 

   .حصته دون وعي مب�اطرها الف�اكة �ىل
ٕاننا �رى مجیعا صورا مفجعة لشواطئ مغطاة �لنفا�ت البالس��ك�ة 
وبطون احلیوا�ت امللیئة هبا، مما ٔ�صبح معه رضورة تطبیق س�یاسات حلل 
مشالك التلوث �لبالس��ك، وا�لجوء ٕاىل التوق�ع �ىل الزتامات محلایة الب��ة 

ا�ٔ�یاس  والتقلیل من م�ت�ات البالس��ك، وسن قوانني م�ع تصنیع
البالس��ك�ة واس�تريادها وتصد�رها و�سویقها واس�تعاملها، وهو أ�مر ا�ي 

  .دو� �رب العامل 60ٔ�صبح مدر�ا مضن �رشیعات �ٔكرث من 
اخلاص مبنع صنع ٔ��یاس  57.18ويف هذا إالطار، �اء القانون 

البالس��ك، وذ� اس�ت�ابة لالتفاق�ات ا�ولیة املتعلقة �لب��ة واليت �شلك 
ملغرب طرفا فهيا، ومتاش�یا مع خمططاته التمنویة اليت �شلك الب��ة ٕا�دى ا

  .حماورها
فقد تعززت املنظومة ال�رشیعیة والقانونیة �ململكة ٕ�صدار الظهري 

اخلاص مبنع صنع  77.15القايض ب��ف�ذ قانون رمق  1.15.148الرشیف رمق 
ویقها واس�تعاملها، ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة من مادة البالس��ك واس�تريادها و�س

�ٓلیة �امسة �ل�د التدرجيي من ان�شار الظواهر اليت �شلك خطرًا �ىل 
  .الب��ة والص�ة العامة

�اصة ٕاذا �لمنا ٔ�ن املغرب هو �ين مس�هت� ل�ٔ�یاس البالس��ك�ة يف 
ملیار  26العامل بعد الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة، ح�ث �س�هت� ما یقدر ب 

�ا خص املغرب هذا املوضوع ب�ٔمهیة �برية وبدقة ك�س بالس��يك س�نو�، 
  .م�ناهیة

ٕاىل �انب ذ� مت احلرص �ىل ٕاطالق مح� واسعة �لتحس�س وتوعیة 
ا�ي د�ل �زي التنف�ذ ابتداء  77.15معوم املغاربة لیضمن تطبیقهم قانون 

وتعریفهم خبطر ا�ٔ�یاس وحهثم �ىل ا�لجوء �لبدائل من  2016من یولیو 
قد مت ٕاطالق مح� �لتحس�س من تنظمي االئتالف املغريب �ة ٔ�خرى، و 

ح�ث متت دعوة مجیع ٔ�طراف ا�متع املدين �لتعبئة و�خنراط بت�ين 
  .سلو�یات ٕاجيابیة �لم�افظة �ىل الب��ة و�ىل حصة العامة

لٔ�سف، الس�ید الرئ�س، جعزت احلكومة عن التزنیل السلمي لهذا 
س البالس��ك�ة الزلت واسعة �ن�شار القانون، فالزلنا نالحظ ٔ�ن أ��یا

يف أ�سواق يف ظل ان�شار القطاع �ري املهیلك وتد�ل ٔ�كرث من قطاع يف 
هذا الش�ٔن من ٔ��ل احلد من اس�تعامل ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة وكذا املواد 

   .أ�ولیة املصنعة لها
فقد ٔ�ثب�ت التجربة والواقع الیويم ٔ�ن اس�تعامل هذا النوع من ا�ٔ�یاس 

نو�ة مازال مس�مترا يف أ�سواق والت�ارة املتجو� و�ري املهیلكة اليت املم 
تزتود من الش�باكت الرسیة وش�باكت ا�هتریب يف املقابل، مت الت�لص هنائیا 
من اس�تعامل هذه ا�ٔ�یاس �ىل مس�توى أ�سواق الكربى واملتوسطة وجتارة 

  .القرب املهیلكة
نون بتحمل احلكومة كام �اءت هذه املبادرة �لحث �ىل تفعیل القا

مسؤولیاهتا وفقا ملا الزتمت به ٕ��ادة ت�ٔهیل الرشاكت املعنیة ودمعها لعدم 
  .ضیاع اس��راهتا، وضامن �شغیل العاملني يف هذا القطاع

يف هذا إالطار �اء املرشوع قانون ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته 
، 57.18 والتصویت �لیه الیوم لسد الثغرات اليت عرفها تطبیق القانون رمق

مما یلقي �ىل احلكومة مسؤولیة �ك�یف �ودها من ٔ��ل مراق�ة أ��شطة 
اليت یقوم هبا لك مس�تورد �لمواد أ�ولیة البالس��ك�ة وو�دات تدو�ر 

   .البالس��ك ٔ�و تصنیع ٔ�و اس�ترياد ٔ�و تصد�ر ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة
من هذا املنطلق وحرصا م�ا �ىل التعاطي إالجيايب مع م�ل هذه 

ملبادرات ال�رشیعیة الهامة، فٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة نصوت ا
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  .�ٕالجياب �ىل هذا املرشوع قانون

  :مدا�� فریق العدا� والتمنیة -2
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،
 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

لتمنیة مب�لس املس�شار�ن �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� وا

بتغیري و�متمي  �57.18جللسة العامة �لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 
القايض مبنع صنع ا�ٔ�یاس من مادة البالس��ك  77.15القانون رمق 

 .واس�تريادها وتصد�رها و�سویقها واس�تعاملها
بدایة البد من التنویه �خنراط بالد� اجلدي يف ا�هودات ا�ولیة 

 لتلوث وت�ٔثريه �ىل التوازن الب�يئافظة �ىل الب��ة واحلد من خماطر ا�لم�
ومس�تق��، ووعهيا ��هتدید احلق�قي لهذا �خ�الل �ىل حمیطنا الطبیعي 
وموارد� البی��ة، كام ننوه ٔ�یضا بوفاء املغرب �لزتاماته ا�ولیة والزتا�ا بتفعیل 

من �الل اس�تكامل مق�ضیات املیثاق الوطين �لب��ة من �ة ٔ�خرى، 
الرتسانة القانونیة وتعدیلها من �الل مواد هذا املرشوع القانون حمل تصوی��ا 
الیوم، ا�ي س�ی�د من ت�ٔثري بقاء هذه ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة يف الب��ة دون 
حتلل، ویقلل من ٔ�رضارها �ىل الص�ة العامة و�ىل الوسط احلیواين 

 .والنبايت
ة ٕاىل ٔ�ن حتق�ق الن���ة املتو�اة من ويف هذا الصدد البد من إالشار 

مرشوع القانون هذا ال ميكن حتق�قها دون حرص لك املعنیني هبذا املوضوع 
�ىل الق�ام �ٔ�دوار املنوطة هبم، سواء تعلق أ�مر �ملراق�ة ٔ�و الت��ع مث 
الزجر، �ٕالضافة اىل رضورة دمع هذه ا�هودات �لق�ام حبمالت توعیة 

اس�تعامل هذه ا�ٔ�یاس �ىل الب��ة و�ىل املواطنني  واسعة وشام� خبطر
 .�شلك م�ارش، واس�هتداف الناش�ئة مضن املقررات وال�شاطات املدرس�یة

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 السادة الوزراء احملرتمون،

 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ت ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن، �مثن التعدیال

وإالضافات اليت �اء هبا هذا املرشوع القانون، �ٓملني ٔ�ن متنح مواده فرصة 
اس�تدراك النقائص اليت ا�رتت القانون املعدل، �اصة بعد �نتاكسة اليت 
عرفها هذا املوضوع �الل املدة السابقة �الفا �لشهور أ�وىل بعد صدوره، 

القانون، مع دعوتنا  واليت عرفت جتاو� ٕاجيابیا من معوم املواطنني مع هذا
ٕاىل �لزتام بعدم اس�تعامل هذه أ��یاس ٕاال يف �دودها الضیقة وفق ما 

 .س�مت حتدیده
ومن هذا املنطلق البد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن ضامن التزنیل أ�م�ل ملضامني 
هذا املرشوع القانون ال ميكن ٔ�ن تتحقق دون الت�س�یق مع وزارة ا�ا�لیة 

 �ة والضبط، والت�س�یق كذ� مع ٕادارة امجلارك يفيف الشق املتعلق �ملراق 

 تد�ل يف صنا�ة هذه ا�ٔ�یاس يت�شدید مراق�ة اس�ترياد املواد ال
البالس��ك�ة، وم�ع تصد�رها، وحث �يق أ�طراف �ىل الق�ام �ٔ�دوار 

 .امللقاة �ىل �اتقها
ويف هذا اخلضم ال یفوتنا إالشارة ٕاىل رضورة ٕاجياد �لول ذ�یة 

ع القطاع احلكويم امللكف �لفال�ة �لوصول ٕاىل بدائل صناعیة �لت�س�یق م
صدیقة �لب��ة لتصنیع البالس��ك املس�تعمل يف أ��شطة الفالح�ة، و�شجیع 

 .املقاوالت الوطنیة �ىل اس�تعامل هذه املواد
وخ�اما، فٕاننا و�لغا�ت اليت س�بق ذ�رها س�نصوت �ٕالجياب �ىل 

القايض مبنع صنع  77.15مي القانون رمق بتغیري و�مت 57.18مرشوع قانون رمق 
 .ا�ٔ�یاس من مادة البالس��ك واس�تريادها وتصد�رها و�سویقها واس�تعاملها

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا�� الفریق احلريك -3
 .�سم هللا الرمحن الرحمي
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
 السادة املس�شارون احملرتمون،الس�یدات و 

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك مب�لس�نا املوقر ٔ�عرض 
 77.15بتغیري و�متمي القانون رمق  57.18و�ة نظر� يف مرشوع القانون رمق 

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

يف البدایة البد من اس�تحضار ٔ�هداف ودوافع هذا املرشوع ا�ي 
�ر�كز ٔ�ساسا �ىل ت�ٔثريات وخماطر أ�رضار اليت ت�س�ب فهيا ا�ٔ�یاس 
البالس��ك�ة �ل�س�بة �لحیاة إال�سانیة واحلیوانیة واجلغراف�ة والبی��ة 

ىل واملناخ�ة، ؤ�یضا التو�ه العاملي حنو القضاء �ىل هذا النوع، �ٕالضافة إ 
وجود نوع من الفوىض خبصوص املصنعني واملتد�لني، ٕان �ىل مس�توى 

 .إالنتاج ٔ�و التوزیع
م�ذ دخو� �زي التنف�ذ يف فاحت یولیوز  77.15ٕان تزنیل القانون رمق 

، هيدف ٔ�ساسا ٕاىل �لق مهنجیة �شار�یة وتدابري �اصة �لموا�بة اليت 2016
املنتو�ات البدی�،  دمهت املقاوالت الصناعیة، ؤ�یضا السعي ٕاىل اع�

والتدابري اليت مت �سطريها خبصوص امحلالت التحس�س�یة والتواصلیة �ىل 
 .املس�توى الوطين

 الس�ید الرئ�س،
ٕاننا يف الفریق احلريك ننوه هبذا املرشوع الهام ا�ي هيدف �ٔ�ساس ٕاىل 
تدق�ق تعاریف ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة من ٔ��ل رفع ٔ�ي ل�س �ىل املس�توى 

وكذ� املادة أ�ولیة، �ٕالضافة ٕاىل تعز�ز الشفاف�ة بني أ�ش�اص  التقين،
امللكفني �ملراق�ة وأ�ش�اص املراق�ني، ؤ�یضا تقویة نظام املراق�ة، وردع 

 .ا�الفني ملق�ضیات ٔ�حاكم هذا النص ال�رشیعي
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 الس�ید الرئ�س،
نظرا ٔ�مهیة هذا املرشوع، فٕاننا يف الفریق احلريك س�نصوت �لیه 

اب، �ٓملني ٔ�ن تمت موا�بته �رب وصالت ٕا�الم�ة وٕاشهاریة �لتحس�س �ٕالجي
 .ب�ٔمهیته وكذ� خطورة خرق مق�ضیاته

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا�� الفریق �شرتايك -4
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن يف � 
 77.15یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق  57.18م�اقشة مرشوع القانون رمق 

القايض مبنع صنع ا�ٔ�یاس من مادة البالس��ك واس�تريادها وتصد�رها 
و�سویقها واس�تعاملها، وهو املرشوع ا�ي هيدف لتجوید وتقویة الرتسانة 

انونیة اليت هتم صنا�ة أ��یاس البالس��ك�ة، و ضبط �شاط املصنّع، الق
�لحیلو� دون منو وازدهار القطاع �ري املهیلك، ا�ي خيلق فوىض ومشالك 
هتدد ا�منو �ق�صادي، كذ� حتدید وتوضیح �ام أ�عوان امللكفني �ملراق�ة 

دور املراق�ة يف ف� خيص التف��ش واحلجز واملعاینة من ٔ��ل �شدید وتقویة 
، ف�الرمغ 77.15ظل الصعو�ت والعراق�ل اليت وا�ت تزنیل القانون رمق 

من ٔ�نه لقي اس�تحسا� �ى مجیع رشاحئ ا�متع املغريب، �اصة يف أ�شهر 
أ�وىل من دخو� �زي التطبیق، ٕاال ٔ�نه رس�ان ما متت العودة ٕاىل اس�تعامل 

فعة، وجبودة ٔ�قل، كام �د مرتا�ٔ�یاس البالس��ك�ة و�شلك قوي وب�ٔمثنة 
ت رسیة �ش�تغل يف هذا ا�ال بطرق ال حترتم رشوط الان�رشت حم

اجلودة، و�لتايل �شلك خطرا �ىل حصة وسالمة املواطنني، ضاربة لك 
 .املق�ضیات القانونیة عرض احلائط

 الس�ید الرئ�س،
م ، هو فعال �مت57.18ٕاننا يف الفریق �شرتايك نعترب ٔ�ن القانون رمق 

ملا �اء به من تعدیالت، ومواد �دیدة، جتویدا �لنص  77.15القانون رمق 
، 77.15القانوين، وجتاوز �خ�الالت والنقائص اليت ا�رتت القانون رمق 

من ٔ��ل التصدي �لعابثني بص�ة وسالمة املواطنني وجباملیة الب��ة 
 .وسالمهتا

، البد من �ري ٔ�نه ٕالجناح ورش م�ع اس�تعامل ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة
اخنراط امجلیع مبا يف ذ� ا�متع املدين وٕادماج القطا�ات املعنیة أ�خرى، 
كقطاع الصنا�ة التقلیدیة عن طریق �شجیع الصانع التقلیدي �ىل ٕانتاج 
ا�ٔ�یاس البدی� املصنو�ة من املواد الطبیعیة وب�ٔمثنة معقو�، وقطاع االتصال 

ار يف ٕاطار موا�بة تزنیل القانون لتك�یف �رامج التوعیة والتحس�س وإالشه
واليت يه �ٔ�ساس القضاء  ه�ىل ٔ�رض الواقع وحتق�ق أ�هداف املتو�اة م�

�ىل املواد البالس��ك�ة واس�تريادها وتصد�رها واس�تعاملها وح�ازهتا بصفة 

قطعیة و�كتفاء �س�تعامل ا�ٔ�یاس البدی� صدیقة الب��ة، كذ� وزارة 
�ازمة ملنع �روجي ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة من طرف  ا�ا�لیة �لق�ام بتدابري

احملالت الت�اریة وأ�سواق، وٕا�الق احملالت الرسیة اليت تقوم بتصنیع هذه 
 .املادة بطرق �ري قانونیة كام س�بق ا��ر

كام نؤكد �ىل رضورة م�ع املادة البالس��ك�ة يف القطاع الفال�، نظرا 
لفال�ة املغربیة، وأ�رضار اليت ت��ج �لم�اطر اليت �شلكها هذه املادة �ىل ا

عهنا وهتدد سالمة الب��ة وحصة وسالمة إال�سان واحلیوان، و�لتايل ال 
 .ميك�نا ٕاال ٔ�ن نصوت �ٕالجياب �ىل املرشوع ملا ف�ه من فائدة �لصاحل العام

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -5
 الرئ�س احملرتم،الس�ید 

 الس�ید وز�ر الصنا�ة والت�ارة و�ق�صاد أ�خرض والرمقي احملرتم،
  ،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
یطیب يل �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة 

 57.18مق يف هذه اجللسة ال�رشیعیة ا�صصة ملناقشة مرشوع قانون ر
القايض مبنع صنع ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة  77.15بتغیري و�متمي القانون رمق 

واس�تريادها وتصد�رها و�سویقها واس�تعاملها، وا�ي متت م�اقش�ته 
 .والتصویت �لیه �ىل مس�توى جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
قشة يف ٔ�فق التصویت ٕاذا اكنت مق�ضیات مرشوع القانون ق�د املنا

واملصادقة �لیه �الل هذه اجللسة ال�رشیعیة العامة، هتدف ٕاىل توفري 
ومن ٔ�ن . �رسانة قانونیة قویة ومرنة �سمح �لقضاء �ىل ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة

ٔ�مه مس�ت�دات هذا النص ال�رشیعي ق�د ا�رس واملناقشة؛ ٕاضافة تعاریف 
؛ وٕاضافة )��ك�ة نصف مصنعةمادة ٔ�ولیة بالس��ك�ة ومادة بالس (�دیدة 

مواد �دیدة هتدف ٕاىل ضبط �شاط املصنع، وذ� من �الل ترصحي 
یود�ه �ى الوزارة امللكفة �لصنا�ة قصد ٕاخ�ارها بطبیعة ال�شاط ا�ي 
ميارسه؛ وٕاضافة مواد �دیدة هتدف ٕاىل حتدید �ام أ�عوان امللكفني 

حتر�ر احملارض وم�حهم �ملراق�ة ف� خيص التف��ش واحلجز واملعاینة، و 
مع حرص تداول بعض ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة بني املصنع . صالح�ات �دیدة

واملس�تورد ومس�تعملهيا ا��ن �س�تعملوهنا لٔ�غراض املو�ة ٕا�هيا؛ وتعز�ز 
الشفاف�ة بني أ�ش�اص امللكفني �ملراق�ة وأ�ش�اص املراق�ني؛ ومتدید مدة 

والرفع من بعض العقو�ت وٕاضافة العود من س�تة ٔ�شهر ٕاىل مخس س�نوات؛ 
عقو�ت �دیدة، فضال عن �دم متتیع ا�الفني بظروف التخف�ف الس�� ف� 

 .خيص ا�الفات املتعلقة �لغرامات املالیة
�ملقابل، فٕان املق�ضیات ال�رشیعیة اجلدیدة بعد اس��فاذ مسطرة 

سامه بال ٔ�دىن التصویت واملصادقة �لهيا ٔ�مام اجللسة ال�رشیعیة العامة، س� 
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شك يف احلد من ت�ٔثريات وخماطر أ�رضار اليت ت�س�ب فهيا ا�ٔ�یاس 
البالس��ك�ة �ل�س�بة �لحیاة إال�سانیة واحلیوانیة واجلغراف�ة والبی��ة 
واملناخ�ة، ووضع �د لفوىض املصنعني واملتد�لني، ٕان �ىل مس�توى 

 .إالنتاج ٔ�و التوزیع ن���ة الفراغ القانوين يف هذا ا�ال
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، �مثن ما �اء يف مق�ضیات 
القايض مبنع  77.15بتغیري و�متمي القانون رمق  57.18مرشوع القانون رمق 

صنع ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة واس�تريادها وتصد�رها و�سویقها واس�تعاملها 
ورة العمل �ىل اختاذ التدابري املعروض ٔ�مام اجللسة العامة، مع رض 

وإالجراءات الكف�� بتقویة �ٓلیات املراق�ة، وت��ع لك و�دات التصنیع، 
وموا�بهتا، مع اع�د س�یاسة ٕا�الم�ة �لتوعیة خبطورة املواد البالس��ك�ة، 
وٕارشاك مجعیات ا�متع املدين يف �رامج التوعیة والتحس�س من ٔ��ل جتوید 

ىل �دم الغش والتالعب يف صنا�ة ا�ٔ�یاس ا�ٔ�یاس وحتفزي الصانع �
مطالبني احلكومة ٕ�عامل ا�ٓلیة اجلبائیة، والسري �ىل م�وال . البدی�

ال�رشیعات أ�وربیة اليت اجتهت ٕاىل ختف�ض ٔ�نواع ٔ�خرى من املواد 
 .البالس��ك�ة �لوصول ٕاىل نتاجئ م�قدمة �دا يف هذا الباب

ا�لجنة الربملانیة ا�تصة ؤ��ريا، وا�س�اما مع موقف فریق�ا دا�ل 
 77.15بتغیري و�متمي القانون رمق  57.18خبصوص مرشوع القانون رمق 

القايض مبنع صنع ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة واس�تريادها وتصد�رها و�سویقها 
 .واس�تعاملها، فٕاننا نصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع هذا القانون

 .وشكرا �ىل حسن ٕاصغا�مك

  :يب �لشغلمدا�� فریق �حتاد املغر -6
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ا�رشف ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل من ٔ��ل 
القايض  77.15بتغیري و�متمي القانون رمق  57.18م�اقشة مرشوع القانون رمق 

ريادها وتصد�رها و�سویقها مبنع صنع ا�ٔ�یاس من مادة البالس��ك واس�ت
مادة ٔ�ولیة (واس�تعاملها وا�ي �متزي ٔ�مه مس�ت�داته، ٕ�ضافة تعاریف �دیدة 

، كام نص �ىل ٕاضافة مواد )بالس��ك�ة ومادة بالس��ك�ة نصف مصنعة
�دیدة هتدف ٕاىل ضبط �شاط املصنّع وذ� من �الل ترصحي یود�ه �ى 

  .عة ال�شاط ا�ي ميارسهالوزارة امللكفة �لصنا�ة قصد ٕاخ�ارها بطبی
كام تضمن مواد �دیدة هتدف ٕاىل حتدید �ام أ�عوان امللكفني �ملراق�ة 
ف� خيص التف��ش واحلجز واملعاینة، وحتر�ر احملارض وم�حهم صالح�ات 

 .�دیدة
وینص مرشوع القانون اجلدید ٔ�یضا، �ىل حرص تداول بعض ا�ٔ�یاس 

تعملها ا��ن �س�تعملوهنا لٔ�غراض البالس��ك�ة بني املصنع واملس�تورد ومس� 

  .املو�ة ٕا�هيا
كام هيدف ٕاىل تعز�ز الشفاف�ة بني أ�ش�اص امللكفني �ملراق�ة 
وأ�ش�اص املراق�ني؛ وكذا متدید مدة العود من س�تة ٔ�شهر ٕاىل مخس 

 .س�نوات
وتضمن القانون اجلدید الرفع من بعض العقو�ت وٕاضافة عقو�ت 

تیع ا�الفني بظروف التخف�ف الس�� ف� خيص �دیدة، �ٕالضافة ٕاىل �دم مت 
 .ا�الفات املتعلقة �لغرامات املالیة

 .وحنن يف �حتاد املغريب �لشغل ٔ�بدینا جمو�ة من املالحظات ٔ�مهها

  و�رشه يف اجلریدة  2.16.174مرت س��ان �ىل صدور املرسوم رمق
ٔ�حاكم القايض ب��ف�ذ بعض ) 2016ٔ��ریل  21 - �6458دد (الرمسیة 

، وا�ي مينع 2015د�سمرب  7، الصادر یوم 77.15قانون رمق 
اس�تعامل وتداول ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة ، دون تفعیل مق�ضیاته، وذ� 
يف تقصري واحض من امللكفني ب��ف�ذه، واملمتثلني يف ضباط الرشطة 
القضائیة ؤ�عوان إالدارة املعینني من طرف وزارة ا�ا�لیة، ٕاضافة ٕاىل 

ف�ٔ�یاس البالس��ك ال زالت راجئة يف أ�سواق، يف . البی��ةالرشطة 
 .ظل �س�ب ش�به �م

  وتف�د حصی� �ود احلكومة يف هذا الصدد ب�ٔنه مت الت�لص هنائیًا من
، 15.77اس�تعامل ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة، املمنو�ة مبوجب القانون رمق 

 �ىل مس�توى أ�سواق الكربى وجتارة القرب املهیلكة، لكن جتارة
 .الرصیف العشوائیة ما �زال �س�ت�د�ا �ىل نطاق واسع

  تقوم �دد من املتاجر مبنحها ��ان، �لام ٔ�ن جزء �بري من الز��ن
درمه  �20رفضون اس�تعامل ا�ٔ�یاس الورق�ة اليت تقدر �لكفهتا ب 

 .�لك�لوغرام، نظرا لهشاش�هتا و�دم قدرهتا �ىل التحمل

  هو �وهنا تقدم جماً� "�ملیاك "ویعتقد ٔ�ن الس�ب وراء هذا ال�ش�ث ،
من طرف البقال والت�ار، عكس ا�ٔ�یاس البدی� اجلدیدة اليت تباع 
بدرمه ٔ�و درمهني حسب النوعیة واحلجم، وب�ٔكرث من ذ� يف 

 .أ�سواق الكربى

  وهذا یعين ٔ�ن احلكومة املغربیة توا�ه حتدً� ملنع ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة؛
لت�ارة ٕاىل اس�مترار اس�تعاملها يف أ�سواق ٕاذ ٔ�شارت وزارة الصنا�ة وا

والت�ارة املتجو� و�ري املهیلكة اليت تزتود من الش�باكت الرسیة 
" املیاك"وتظل مساعي احلكومة يف ٕاهناء عهد . وش�باكت ا�هتریب

یوا�ه صعوبة تغیري املس�هتلكني لعاداهتم �س�ب ٔ�سعار ا�ٔ�یاس 
لتفكري ف�ه، ٕاضافة ٕاىل البدی�، وهو ما جيب �ىل السلطات املعنیة ا

تطو�ر �او�ت م�اس�بة لرشاء املنت�ات املبت�، اك�لحوم وأ�سامك 
 .والزیتون واحلامض احملفوظ

  ،و�ملوازاة مع تنف�ذ قانون م�ع تداول وصنع ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة
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وقد ٔ�طِلق �لهيا امس ا�ٔ�یاس . �رزت ٔ��یاس ملونة، ش�هية �لقامش
" ��ٔ�یاس �ري امل�سو�ة"ٔ��یاس اليت تعرف واحلال ٔ�ن هذه ا. البدی�

، نفس املادة اليت �س�ت�دم يف (Polyéthylène) تصنع من مادة
 .صنع ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة املمنو�ة

 و�الصة القول، فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل �رى ما یيل: 

  املیاك"�لرمغ من معلیات احلجز وإالتالف مل �سفر عن ٕاهناء عهد" ،
 .حىت الزجر مل یوقف ان�شارهاو 

  ٔ�س�باب �دم ا�متكن من القضاء �ىل تداول ا�ٔ�یاس البالس��ك�ة �رجع
ٕاىل �دم تزنیل احلكومة �لقرار �ك�ف�ة تدرجيیة �الوة �ىل ضعف 

 .امحلالت إال�الم�ة املتعلقة �لتوعیة والتحس�س

  رجع عودة اس�تعامل املیاك ٕاىل �دة عوامل مهنا ضعف املراق�ة و�دم�
تغطیهتا للك الرتاب الوطين، ٕاضافة ٕاىل تقصري املراق�ني والتغايض عن 

 .تطبیق القانون �س�ب الرشوة والزبونیة

  ،ويف انتظار الزتام احلكومة بتزنیل مق�ضیات القانون �ىل ارض الواقع
  .فٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل نصوت بنعم �ىل نص املرشوع


