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  . لساFلرئيس  األولاخلليفة  ،محمد فوزي بنعالل املستشار السـيد: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
  .دقائق ابتداء من الساعة السادسة مساء ةساعة وعرش .:التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  :النصوص الترشيعية التاليةاSراسة والتصويت عىل  ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل
اع النبا\ت واحليواZت يتعلق حبامية أنو  29.05مرشوع قانون رمق  .1

املتوحشة ومراقبة aجتار فهيا، واحملال عىل جملس املستشارين من 
  جملس النواب يف إطار قراءة 3نية؛ 

يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف الصادر  07.10مرشوع قانون رمق  .2
بشأن الصيد يف املياه ) 1922أبريل  11( 1340شعبان  12يف 

لس املستشارين من جملس النواب يف إطار الربية، واحملال عىل جم
  قراءة 3نية كذw؛

مبثابة النظام األسايس لغرف الصناعة  18.09مرشوع قانون رمق  .3
التقليدية، واحملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب يف إطار 

  قراءة 3نية؛
  يتعلق �لنجاعة الطاقية؛ 47.09مرشوع قانون رمق  .4
املتعلق  15.02تغيري وتمتمي القانون رمق ب  20.10مرشوع قانون رمق  .5

 .�ملوا� وبإحداث الواك� الوطنية للموا� ورشكة اسـتغالل املوا�

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

        ::::السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةالسـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةالسـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةالسـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار املستشار املستشار املستشار 
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السادة الوزراء احملرتمون،
  مون،السادة املستشارين احملرت 

خيصص اFلس هذه اجللسة ل�راسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية 
  :التالية

يتعلق حبامية أنواع النبا\ت  29.05مرشوع قانون رمق  .1
واحليواZت املتوحشة ومراقبة aجتار فهيا، واحملال عىل جملس 

  املستشارين من جملس النواب يف إطار قراءة 3نية؛ 
غري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف ي 07.10مرشوع قانون رمق  .2

بشأن الصيد ) 1922أبريل  11( 1340شعبان  12الصادر يف 
يف املياه الربية، واحملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب 

  يف إطار قراءة 3نية كذw؛
مبثابة النظام األسايس لغرف الصناعة  18.09مرشوع قانون رمق  .3

ستشارين من جملس النواب يف التقليدية، واحملال عىل جملس امل 
  إطار قراءة 3نية؛

  يتعلق �لنجاعة الطاقية؛ 47.09مرشوع قانون رمق  .4
 15.02بتغيري وتمتمي القانون رمق  20.10مرشوع قانون رمق  .5

املتعلق �ملوا� وبإحداث الواك� الوطنية للموا� ورشكة 
 .اسـتغالل املوا�

مرشوع قانون رمق نسـهتل هذه اجللسة �Sراسة والتصويت عىل 
ا�ي يتعلق حبامية أنواع النبا\ت واحليواZت املتوحشة ومراقبة  29.05

إذن اللكمة للحكومة لتقدمي املرشوع، تفضل السـيد الوزير،  ؛aجتار فهيا
  .احلكومة يه األوىل

        ::::السـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  د الوزير،السـي
  السـيدات والسادة املستشارون،

سـبق أن قدمنا لمك مرشوع القانون املتعلق حبامية أنواع النبا\ت 
واحليواZت املتوحشة املهددة �النقراض من هاذ املنرب احملرتم، وهو مرشوع 

  . مت إعداده من طرف املندوبية السامية للمياه والغا�ت وحماربة التصحر
عرض أمه اSوافع اليت أدت إىل إجناز مرشوع ومن هذا املنرب مت 

اليت هذا القانون واألهداف املتوخاة منه، وكذw أمه احملاور واملقتضيات 
  :ويه ينص علهيا
مت حتديد الفئات يف هذا القانون اليت صنفت فهيا أنواع  ،وهكذا

النبا\ت واحليواZت املتوحشة املهددة �النقراض حسب درجة اخلطورة 
  . جتار عىل بقاهئاها aاليت يشلك 

كذw القانون تيحدد الرشوط د±ل اسـترياد وعبور وتصدير 
وإعادة تصدير عينات من هذه األنواع، وكذw الو3ئق اليت جيب أن 

   ؛ترافقها
كذا رشوط تربية وحيازة ونقل عينات من أنواع النبا\ت واحليواZت و 

   ؛املتوحشة املهددة �النقراض
ذw اإلجراءات املطبقة بأخذ عينات من هذه وتيحدد القانون ك

   ؛األنواع من وسطها الطبيعي وتواSها أو إكثارها
وكذا رشوط إدخال عينات من أنواع النبا\ت واحليواZت 

   ،املتوحشة أو إعادة توطيهنا يف الوسط الطبيعي
ينص القانون عىل إجراءات املصادرة واحلجز، وكذw مجموعة  ،أخريا

اجلزائية، انسجاما مع القوانني الوطنية يف امليدان املدين من العقو�ت 
  . واإلداري واإلجرايم

واعتبارا إىل أنه قد متت دراسة نص هذا القانون كام وافق عليه 
جملس املستشارين يف جلنة القطاعات اإلنتاجية مبجلس النواب، ومت إدخال 

الغرامات اليت  بعض التعديالت، أمه هذه التعديالت اكن هو الرفع من قمية
يعاقب هبا خمالفي مقتضيات هذا القانون، فقد مت عرض القانون من جديد 
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أمام جملسمك املوقر، واللجنة احملرتمة صادقت عليه، وهو املعروض للتداول 
  . والبث يف هذه اجللسة

  .شكرا عىل اسـÄعمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا للسـيد الوزير

حة والشؤون اقتصادية لتقدمي تقرير إذن اللكمة ملقرر جلنة الفال
  . اللجنة حول املرشوع، وزع

إذن اللكمة ؛ إذن اللكمة عن فرق األغلبية، ليست هناك أية لكمة
  .عن فرق املعارضة، تفضل اليس أدابدا

        ::::املستشار السـيد الشـيخ أمحدو أدابدااملستشار السـيد الشـيخ أمحدو أدابدااملستشار السـيد الشـيخ أمحدو أدابدااملستشار السـيد الشـيخ أمحدو أدابدا
  السـيد الرئيس،

  .نيبسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسل
  السـيدة الوزيران احملرتمان،

  السادة املستشارين احملرتمني،
يرشفين أن أتدخل �مس فريق األصا� واملعارصة ملناقشة مرشوع 

يتعلق حبامية أنواع النبا\ت واحليواZت املتوحشة ومراقبة  29.05قانون رمق 
aجتار فهيا يف إطار قراءة 3نية .  

صبحت فيه قضا± البيئة إن هذا املرشوع قد جاء يف سـياق أ
والتمنية من أبرز القضا± العاملية الراهنة، ومن أمه انشغاالت اFمتع اSويل 

املناسـبة للمشالك البيئية معوما، ومشالك  ا�ي يسعى إىل إجياد احللول
  . الاكئنات احلية عىل وجه اخلصوص

إن الواقع الراهن، ومن خالل اSراسات واألحباث، يكشف أن 
دها، ائنات احلية يف تناقص مسـمتر سواء يف أنواعها أو يف أعدهذه الاك

وذw نتيجة ترامك عدة مشالك معظمها من صنع اإلنسان، جراء األنشطة 
املزتايدة وتلبية حاجياته اليت ال هناية لها، بشلك يفوق قدرة هذه الاكئنات 

  . ياحلية وأوساطها عىل إعادة التجدد وحفظ أعدادها وأنواعها بشلك طبيع
ولعل من هذه املشالك اليت هتدد التنوع البيولوÝ، التلوث جبميع 
أنواعه الربي والبحري واجلوي، إذ يعمل عىل تغيري الطبيعة أو البنية 
األساسـية واألصلية ألوساط طبيعية، األمر ا�ي هيدد سالمة واسـمترار 

امرسة هذه الاكئنات احلية من خالل تدمري أوساطها املناسـبة واملالمئة مل
  ؛وظائفها البيولوجية

3نيا، aسـتغالل املفرط وaسـتزنايف لألنواع احلية واألوساط 
الطبيعية من خالل األنشطة اإلنسانية، بشلك يفوق قدرة هذه العنارص 

  ؛عىل التجدد وتلبية احلاجيات املزتايدة للبرش
 3لثا، تدمري النظم البيئية والبحرية، بشلك يؤثر عىل حياة الاكئنات

  ؛احلية
رابعا، بروز ظواهر طبيعية Zمجة عن األنشطة الصناعة 

وaقتصادية تؤثر سلبا عىل الاكئنات احلية �سـمترار، مثل امضحالل طبقة 
األوزون بفعل بعض الغازات املنبعثة إىل اجلو، وما ينتج عنه من ترسب 

هرة األشعة فوق البنفسجية وتأثريها عىل األحياء، ونفس األمر �لنسـبة لظا
  ؛aحتباس احلراري

خامسا، المنو الساكين الكثيف واملزتايد ا�ي يعمل عىل حصد 
األنواع احلية وتدمري األوساط الطبيعية، من خالل الزحف العمراين 

  .وaسـهتالك مبفعول يشـبه تأثري احلروب عىل البيئة
  السـيد الرئيس،

يس، لقد حاب هللا بالدZ مبوقع جغرايف ممتزي وتنوع يف التضار 
ومناخ ممتزي وتنوع يف األوساط الطبيعية وغىن يف التنوع البيولوÝ، لكن 
مع اكمل األسف املشالك اليت سـبق ذكرها وامحلاية غري الاكفية من طرف 

 ىاجلهات اöتصة، أدت إىل تدهور ثلث النظم اإليكولوÝ، وهو ما أد
  . إىل تناقص وانقراض العديد من النبا\ت واحليواZت

نت بالدZ قد صادقت عىل اتفاقية التجارة اSولية يف أنواع وإذا اك
مند سـنة  "CITES"احليواZت والنبا\ت الوحشـية املهددة �النقراض 

، فإن تنفيذ هذه aتفاقية يتطلب التوفر عىل ترشيعات مالمئة 1975
  . منسجمة مع مقتضياهتا

ياه والغا�ت وبناءا عىل اSراسة اليت أجنزهتا املندوبية السامية للم 
وحماربة التصحر، مت اسـتنتاج أن القوانني املغربية غري اكفية لتنفيذ aتفاقية، 

  . و�w جاء هذا املرشوع ا�ي بني أيدينا من أجل معاجلة هذا األمر
   :أول ما يتبادر ل�هن هو

 سـنة؟  35ملاذا انتظرت احلكومة  -

 ملاذا هذا التباطؤ وهذا السـبات؟  -

كومة لك هذا الوقت لتزنيل هذا املرشوع املهم ا�ي ملاذا اسـتغرقت احل -
  : هيدف إىل

توفري إطار قانوين خاص حبامية أنواع النبا\ت واحليواZت   •
  املتوحشة؛

احلد من aسـتغالل املفرط وغري العقالين ألنواع النبا\ت   •
 واحليواZت املتوحشة؛

 حليواZت؛ املسامهة يف تقنني aجتار اSويل يف أصناف النبا\ت وا •
aنضامم إىل اجلهود اSولية يف جمال احملافظة عىل أنواع النبا\ت  •

 واحليواZت املتوحشة املهددة �النقراض؛ 
aسـتجابة ملبادئ aتفاقيات واملعاهدات اSولية اخلاصة حبامية  •

 . "CITES"البيئة، وعىل اخلصوص اتفاقية 

صا� واملعارصة، أن ونظرا للك ما سـبق، نعترب يف فريقنا فريق األ
 Ýهذا املرشوع رمغ تأخري تزني� سيسامه يف احلفاظ عىل التنوع البيولو
ببالدZ من خالل مجموعة من املقتضيات اليت تضمنهتا، واليت حتدد بشلك 
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 : دقيق، يف

الفئات اليت صنفت فهيا أنواع النبا\ت واحليواZت املتوحشة  -
اليت هيدد aجتار عىل املهددة �النقراض حسب درجة اخلطورة، 

  ؛ "CITES"بقاهئا، مع األخذ بعني aعتبار مقتضيات اتفاقية 

رشوط اسـترياد وعبور وتصدير وإعادة عينات من هذه األنواع،  -
 وكذw الو3ئق اليت جيب أن ترافقها؛ 

رشوط تربية وحيازة ونقل عينات من أنواع النبا\ت واحليواZت  -
 املتوحشة املهددة �النقراض؛ 

مث اإلجراءات املنظمة ألخذ عينات من هذه األنواع من وسطها  -
 الطبيعي وتواSها وإكثارها؛ 

رشوط إدخال عينات من أنواع النبا\ت واحليواZت املتوحشة  -
 وإعادة توطيهنا يف الوسط الطبيعي؛ 

ويف هذا السـياق، ندعو احلكومة إىل رضورة aلزتام بشلك صارم 
ولوÝ، وحبامية وحسن إدارة املوارد احلية، والعمل محلاية عنارص التنوع البي

عىل اسـمتراريهتا واحرتام القدرة التجددية لها، وتشجيع اسـتخدام التكنولوجيا 
النظيفة اليت ال ترض هبا، وحامية األوساط الطبيعية وترشـيد اسـتغالل 
واسـهتالك عنارصها، والعمل عىل ز±دة الوعي البييئ ونرش التعلمي 

  .بييئ، وتفعيل دور اFمتع املدين يف هذا اإلطاروالتحسيس ال 
  .واعتبارا ألمهية هذا املرشوع، فإننا نصوت عليه �إلجياب

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، إذن اللكمة للفريق الفيدرايل

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  السادة املستشارون،
درايل للوحدة ياللكمة �مس الفريق الف  يرشفين أن أتناول

، يتعلق حبامية أنواع 29.05واSميقراطية، ملناقشة مرشوع قانون رمق 
  . النبا\ت واحليواZت املتوحشة ومراقبة aجتار فهيا

وانطالقا من الهدف العام للمرشوع ا�ي يعزز الرتسانة القانونية يف 
يت يف إطار مالمئة الترشيع الوطين مع جمال حامية البيئة واحلفاظ علهيا، كام يأ

، قررZ 1976اتفاقية التجارة اSولية اليت صادق علهيا املغرب يف دجنرب 
التصويت لصاحل هذا املرشوع الرايم إىل مراقبة aجتار غري املنظم يف 
أنواع النبا\ت واحليواZت املهددة �النقراض، وصون مسـتوطنات النبا\ت 

  .سـتوى الوطينواحليواZت عىل امل 
  السـيد الرئيس، 

لقد سامه التقدم الصناعي والتاكثر الساكين، وما يزال، وبطرق 

متعددة يف تدهور كثري من عنارص البيئة، وإذا اكن التلوث يشلك أخطر 
مظاهر التدهور البييئ، فإن سوء اسـتغالل الرثوات الطبيعية يعرضها 

افظة عىل هذه الرثوات، لالسـتزناف، مما جيعل مسـتقبل أطفالنا رهني �حمل
  . واختاذ اإلجراءات الرضورية ملوا�ة أخطار التلوث مبختلف مظاهره

ماليني  9واملغرب يتوفر عىل ثروة غابوية �مة جدا متتد عىل 
هكتار، كام يتوفر عىل ثروة طبيعية غنية بأنواع Zدرة من النبا\ت 

الين، مما يؤدي واحليواZت، غري أهنا تتعرض إىل اسـتغالل بشلك غري عق
إىل اإلخالل بتوازن األنظمة البيئية، حيث ترتاجع مساحات الغا�ت سـنو± 
أمام بعض الهتديدات من احلرائق وaجتثاث والرعي اجلائر واجلفاف 

  .والتوسع العمراين
  السـيد الرئيس،

إن من بني أسـباب التدهور البييئ كذw ظاهرة الزحف 
مهه الوحيد مرامكة الرثوات، ال  ث أن جشع البعض ا�يياإلمسنيت، ح 

يعري اهÄما لتفامق املش�ت البيئية، مما يفرض عىل اSو� موا�ته بلك 
حزم، كام يفرض عىل احلكومة اختاذ إجراءات صارمة محلاية الغابة، ليس 
أقلها القيام بعملية التشجري لتجديدها ومنع الرعي اجلائر �مل� الغابوي، 

ة، فضال عن املسامهة يف حتقيق وتطوير وعي فئات وإنشاء محميات طبيعي
اFمتع اجتاه خمتلف املواضيع والقضا± املتعلقة �لبيئة والتمنية املسـتدامة، 
وغرس القمي البيئية وتمنية الوعي بفوائد الغابة واملنزتهات واحملميات وبواجب 

  .احرتام توازهنا
مثن اخنراط بالدZ يف إننا يف الفريق الفيدرايل للوحدة واSميقراطية ن 

اFهودات اSولية الرامية إىل حامية املوارد الطبيعية، وحنهثا عىل aعتناء 
�لساكنة اFاورة للغا�ت لتفادي aسـتغالل غري املعقلن للغابة، كام حنهثا 
عىل املزيد من العمل قصد الرفع من الوعي البييئ، وتنشـيط العمل الفردي 

  . ظ عىل التوازن البييئ، واإليكولوÝوامجلاعي من أجل احلفا
  .وسـنصوت لصاحل هذا املرشوع

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الرئيس

إذن ننتقل إىل التصويت عىل املواد احملا� من جملس النواب يف 
  :إطار قراءة 3نية

  :إذن، املادة األوىل
  .اإلجامع=  :املوافقون

  .اإلجامع = :14حىت  1إذن من 
  :أعرض عنوان الفرع الثالث من الباب الثاين للتصويت

  .اإلجامع=  :املوافقون
  . اإلجامع=  :72إىل غاية املادة 
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  . اإلجامع=  :أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت
 29.05إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 

  . ة ومراقبة aجتار فهيايتعلق حبامية أنواع النبا\ت واحليواZت املتوحش
يغري  07.10ننتقل إىل اSراسة والتصويت عىل مرشوع قانون 

 11املوافق ل 1340شعبان  12ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف الصادر يف 
اللكمة للحكومة لتقدمي املرشوع،  .بشأن الصيد يف املياه الربية 1922أبريل 

  تفضل السـيد الوزير 

        : : : : امللكف �لعالقات مع الربملانامللكف �لعالقات مع الربملانامللكف �لعالقات مع الربملانامللكف �لعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر الوزير السـيد إدريس لشكر الوزير السـيد إدريس لشكر الوزير السـيد إدريس لشكر الوزير 
  السـيد الوزير، 

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد الوزير،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
هذا كذw مرشوع سـبق لنا من هذا املنرب أن تقدمنا مبضامينه 
أمام اFلس املوقر، وتطرقنا بإجياز ملا تتوفر عليه بالدZ من موارد مائية 

وعة، وكذا ما يوفره قطاع الصيد التجاري الصغري من أ±م معل، هامة متن
صياد، وكذا ما تعرفه طبيعة  2600ألف يوم معل لفائدة  700أزيد من 

  . لوÝ يف إغناء التنوع البيولوÝو يكإلبالدZ واSور ا
إذن هاذ املرشوع املعروض أمام اFلس املوقر اليوم، سببه هو أن 

 16عقود، أي منذ ظهري  5 يعرف أي تغيري منذ مل 1922بريل أ 11الظهري 
، السـ% ف% خيص قمية الغرامات املالية اليت مل تعد تتناسب 1961يونيو 

  . وجحم اöالفات واألرضار اليت تسبهبا للموارد املائية والرثوات السمكية
�w جاء هذا املرشوع من أجل حتديد مبالغ غرامات حسب 

ا، كام هو منصوص علهيا، وذw عىل أساس نسب أنواع اöالفات وخطورهت
فصول من الظهري  10التحيني املايل اجلاري به العمل، خيص هذا التحيني 

املنظم للصيد يف املياه القارية، عالوة عىل ذw جاء املرشوع بتحيني 
  . وتعويض بعض املصطلحات املتجاوزة اليت ترجع إىل الفرتة aسـتعامرية

ة إىل أن هذا النص سـبق أن درس يف جلنة وجتدر اإلشار  ،هذا
القطاعات اإلنتاجية، مت عىل إثره إدخال تعديالت، هتم فقط التعديالت 
اليل معروضة عليمك، هتم فقط بعض املصطلحات وإعادة صياغة بعض امجلل 

  . والفقرات موضوع التغيري والتمتمي
  . شكرا عىل اسـÄعمك

  : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . رشكرا السـيد الوزي

إذن اللكمة ملقرر جلنة الفالحة والشؤون aقتصادية لتقدمي تقرير 
  . اللجنة حول املرشوع، إذن وزع

  . عن فرق األغلبية، ما اكينش
  . عن فرق املعارضة، تفضل

  :املستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بواملستشار السـيد عبد الكرمي بومنمنمنمنرررر
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس، 
  السـيدان الوزيران،

  ، اإلخوان املستشارين
يرشفين أن أتدخل �مس فريق األصا� واملعارصة ملناقشة قانون رمق 

 1920ابريل  11يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف الصادر بتارخي  07.10
وهو مرشوع هيدف إىل ، بشأن الصيد يف املياه الربية يف إطار قراءة 3نية

اFال، وذw عىل الرثوات املهمة اليت يتوفر علهيا املغرب يف هذا  احلفاظ
من أجل ضامن جتددها الطبيعي واسـتدامة اسـتغاللها لصاحل األجيال 

  . احلارضة واملقب,
فبالدZ تتوفر عىل موارد مائية هامة، متنوعة تتكون أساسا من 

لكم من الود±ن والبحريات الطبيعية املمتدة عىل مساحة تقدر بنحو  1500
لف هكتار، وتزخر هذه أ 100حقينة سد تغطي أكرث  119هكتار و 700

األوساط برثوات مسكية �مة ذات دور اقتصادي وإيديولوÝ وبييئ 
متنام، حبيث تسامه يف تشغيل ويف تزويد التجمعات القروية بمكية ال بأس 

  . هبا من األسامك
لكن مع اكمل األسف، أصبح هذا القطاع يتعرض لضغط كبري 

ا املرشوع قانون من أجل وتزايد اöالفات املرتكبة فيه، �w جاء هذ
احملافظة عىل هذه املوارد السمكية وتمنيهتا وتمثيهنا، ومن أجل احملافظة عىل 
 Ýلهذه األوساط الطبيعية املمتث, يف إغناء التنوع البيولو Ýور اإليكولوSا

خره، ذw من خالل حتيني آ�ملناطق الرطبة وحتسني جودة املياه إىل 
، 1961يونيو  16يرجع آخر حتيني 0 إىل  ا�ي 1922أبريل  11ظهري 

خصوصا ف% يتعلق بقمي الغرامات املالية اليت مل تعد تناسب جحم اöالفات 
  . واألرضار اليت تسبهبا أنشطة الصيد الر±يض والصيد التجاري

ويف هذا اإلطار، يقرتح هذا املرشوع قانون الز±دة عىل أساس 
عمل يف الغرامات املالية اخلاصة �لتعويض نسب التحيني املايل اجلاري هبا ال

عن األرضار النامجة عن ارتاكب اöالفات املتعلقة عىل اخلصوص �الصطياد 
� العمويم املايئ بدون إذن قانوين، وإلقاء مواد يف املياه الربية امليف مياه 

من شأهنا إعدام السمك واسـتعامل اSيناميت أو مواد أخرى متفجرة للصيد 
ياه الربية، ووضع آالت أو أي يشء آخر من شأنه أن مينع السمك يف امل 

من املرور أو جيربه عىل املرور من خمرج معني توجد به شـباك صيد، إىل 
غري ذw من املقتضيات اليت نعتربها �مة يف احملافظة عىل األوساط 

  . الطبيعية والرثوات اليت تزخر هبا
جلنة الفالحة والشؤون  وانسجاما مع موقفنا ا�ي عربZ عنه يف

aقتصادية، واليت انهتت أشغالها �ملوافقة �إلجامع عىل هذا النص، فإننا 
  . إن شاء هللا نصوت �إلجياب عىل هذا القانون

  .وشكرا السـيد الرئيس
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
تفضل السـيد  ،شكر السـيد املستشار احملرتم، اللكمة للفريق الفيدرايل

  .املستشار

        ::::ار السـيد عبد الرحمي الرماار السـيد عبد الرحمي الرماار السـيد عبد الرحمي الرماار السـيد عبد الرحمي الرماححححاملستشاملستشاملستشاملستش
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدان الوزيران،

  السادة املستشارون احملرتمون،
أترشف أن أتقدم �مس الفريق الفيدرايل للوحدة واSميقراطية يف 

وا�ي يغري ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف  07.10مناقشة مرشوع رمق 
، بشأن الصيد يف )1922أبريل  11( 1340من شعبان  12الصادر يف 
  . املياه الربية

ونعترب يف الفريق الفيدرايل أن هذا التعديل ا�ي تقدمت به 
احلكومة يسـتوجب �لرضورة احلفاظ عىل ثروتنا السمكية يف املياه الربية، 
وحاميهتا من مجيع أشاكل التجاوزات اليت تتعرض لها، خاصة وأن حمتوى 

ت متجاوزة بفعل طول املدة الزمنية اليت تفصلنا حت أصبالغرامات والعقو�
  . عن \رخي صدور هذا الظهري

وخالل مناقشتنا ملرشوع القانون يف جلنة الفالحة والشؤون 
تعاملنا معه إجيابيا وصوتنا لصاحله إىل جانب �يق الفرق،  ،aقتصادية

  . حيث صوت عليه �إلجامع
إذا مل تمت مصاحبته حبم,  غري أن هذا التعديل لن يكون اكفيا

حىت تكون 0 الفعالية واملردودية حتسيسـية وتوعوية، بطبيعة احلال، 
 . املطلوبة

ومن جديد نؤكد يف هذه اجللسة العامة عىل املوقف اإلجيايب ا�ي 
  . عربZ عليه أمام اللجنة

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا

س النواب يف إطار قراءة ننتقل للتصويت عىل املادة احملا� من جمل
  :3نية؛ إذن
  .اإلجامع= : املوافقون

  .اإلجامع= : أعرض املرشوع برمته للتصويت

يغري  07.10إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 
 11املوافق  1340شعبان  12ويمتم مبوجبه الظهري الرشيف الصادر يف 

  . ، بشأن الصيد يف املياه الربية1922أبريل 
مبثابة  18.09ننتقل ل�راسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 

  .النظام األسايس لغرف الصناعة التقليدية

  .اللكمة للحكومة لتقدمي املرشوع، تفضل السـيد الوزير

اكتب اSو� Sى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، اكتب اSو� Sى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، اكتب اSو� Sى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، اكتب اSو� Sى وزير السـياحة والصناعة التقليدية،     ،،،،السـيد أنيس بريوالسـيد أنيس بريوالسـيد أنيس بريوالسـيد أنيس بريو
        ::::امللكف �لصناعة التقليديةامللكف �لصناعة التقليديةامللكف �لصناعة التقليديةامللكف �لصناعة التقليدية

 .شكرا السـيد الرئيس
  سـيدي الرئيس،

  السادة املستشارون احملرتمون،
 18.09يطيب يل أن أعرض عىل أنظارمك جمددا مرشوع قانون 

مبثابة النظام األسايس لغرف الصناعة التقليدية يف قراءة 3نية، وا�ي سـبق 
  . 2010يوليوز  F12لسمك املوقر املصادقة عليه �إلجامع يف جلسـته بتارخي 

م أماممك هبذه الصيغة الهنائية ملرشوع القانون أن ال يفوتين وأZ أتقد
أتقدم �لشكر اجلزيل للسـيدات والسادة أعضاء جلنة الفالحة والشؤون 

املنبثقة من جملسمك املوقر ملسامههتم الفعا� والقمية يف إغناء هذا  ،aقتصادية
  . املرشوع، ومن خال0 مجيع السـيدات والسادة املستشارين

من األمهية، كدمع  اا املرشوع مبقرتحات ال ختلو قد مت إغناء هذو 
�ام غرف الصناعة التقليدية بإضافة �متان جديد\ن تتعلقان حبامية البيئة 
ودمع aست:ر والتشغيل، ودمع �ام امجلعية العامة، بإضافة اختصاص 
جديد يتعلق مبصادقهتا عىل aتفاقيات املربمة مع الهيئات املهنية الوطنية 

جنبية، وإضافة مصادر متويل جديدة لغرف الصناعة التقليدية ممنوحة يف واأل
إطار برZمج الرشاكة والتوأمة، وكذا تقوية وإغناء مرشوع القانون 

  .مبقتضيات جديدة، متعلقة بآجال ووجوب استشارة اإلدارة للغرف
  أهيا السـيدات والسادة،

رف إن مرشوع هذا القانون مبا تضمنه من إجراءات سـيدمع غ
الصناعة التقليدية يف التمنية احمللية، وسـيضمن اسـتقرارها والرفع من �نيهتا 

وفقا  ،واحرتافيهتا، حىت تصبح رافعة قوية للهنوض بقطاع الصناعة التقليدية
  .للتصور ا�ي أراده صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا وأيده

كر للك من مرة أخرى أقدم جزيل الش ،أهيا السـيدات والسادة
ويف  ،يف تلقيحه، يف تعديل بعض مواده ،سامه يف إعداده، يف إغنائه

  . التصويت عليه
إننا اليوم نعطي انطالقة جديدة لعمل مؤسسة دسـتورية دورها 
كبري جدا ومسؤوليهتا يف مسـتوى نفس األمهية، مؤسسات تعىن بتأطري 

ة خاصة يف مليون د±ل املغاربة، وتعمل عىل تطوير قطاع 0 ماكن 2.2
  . قلوب لك املغاربة

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير

  . إذن �لنسـبة ملقرر اللجنة، وزع أظن
  . ال يشء ،إذن عن فرق األغلبية
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  .إذن فرق املعارضة، تفضل أيس طريبش

        ::::املستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريبشششش
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  ين املستشارين،إخوا
يرشفين أن أتدخل �مس فريق األصا� واملعارصة ملناقشة مرشوع 

مبثابة النظام األسايس لغرف الصناعة التقليدية يف إطار  18.09قانون رمق 
  .قراءة 3نية

انسجاما مع موقفنا ا�ي عربZ عنه سابق، نعترب أن هذا القطاع 
و�لنسـبة لرشحية عريضة من يكتيس أمهية كبرية �لنسـبة لالقتصاد الوطين 

املواطنني، �عتباره قطاعا اجÄعيا �متياز، ألن أغلب العاملني به ينمتون 
  . إىل الطبقات املتوسطة والفقرية

فهذا القطاع مازال يواجه مشالك  -مع اكمل األسف  -لكن 
وإكراهات حتد من تمنيته وتعرقل اخنراطه يف اSيناميات واألوراش اليت 

دZ، فلقد عاىن لسـنوات طوي, من غياب مقاربة اقتصادية واحضة تعرفها بال
هتدف إىل aهÄم �لقنوات اإلنتاجية والتسويقية، والرتكزي عىل املؤهالت 

ة عىل مسـتوى السوقني يدالتنافسـية لبعض احلرف والبحث عن مواقع جد
  . اSاخيل واخلارÝ، إىل غري ذw من املشالك املزمنة

رشوع قانون ا�ي بني يدينا، نمتىن صادقني أن لكن مع هذا امل 
يعرف هذا القطاع طريقه حنو aزدهار والمنو، ألنه يشلك أحد أمه 
املكوZت األساسـية للحضارة املغربية والرتاث اإلنساين الثقايف، ا�ي أنتجته 
عرب التارخي القدرة اإلبداعية لإلنسان املغريب بصفة عامة، والصانع التقليدي 

ه اخلصوص، وألنه كذw يشلك رمقا �ام يف aقتصاد الوطين، عىل وج
ويسامه بشلك كبري يف التشغيل والتقليص من حدة البطا� اليت تعرفها 
بالدZ، ويعد النشاط الرئييس لفئة عريضة من الساكن ويشلك املورد 

  .الوحيد لعيش أغلبيهتم
  السـيد الرئيس،

a عتبار لغرفة الصناعة إن هذا املرشوع قد جاء من أجل إعادة
 من خالل توسـيع wالتقليدية ومتكيهنا من aضطالع بدورها احلقيقي، وذ

اختصاصاهتا ووضع هناية ل�ور الصوري ا�ي ظل ملتصقا هبا ملدة طوي, 
من الزمن، وكذw من خالل تقليص عدد انعقاد دوراهتا اليت تسـتزنف 

وفر علهيا الغرف، ومتديد املدة بشلك كبري اإلماكنيات املالية الهزي, اليت تت
سـنوات من أجل ضامن اسـتقرارها ومتكيهنا  6سـنوات إىل  a3نتدابية من 

من تنفيذ براجمها وخمططاهتا، وضامن تفادي جعل معلية انتخاب املكتب يه 
يعيشون عىل  نالرهان األسايس، وقطع الطريق عىل لك aنهتازيني ا�ي

  .aبزتاز وaرتزاق

، نعترب أن أمه مالمح هذا املرشوع تتجىل يف إعادة وبصفة عامة
تنظمي أ�زة غرف الصناعة التقليدية وهيالكها، وتعزيز وتوسـيع دورها 
و�ا�ا واختصاصاهتا من خالل منحها اختصاصات جديدة واحضة، هتم 
جماالت حمددة مكسك جسل الصناع ومقاوالت الصناعة التقليدية، إحداث 

ث مراكز دة، ودمع مقاوالت الصناعات التقليدية وإحدامراكز احملاسـبة املعمت
للتدرج املهين وإنعاش وتسويق منتجات الصناعة التقليدية، إىل جانب �ام 
الوساطة والتحكمي بني احلرفيني، ومتثيل مصاحل مقاوالت الصناعة التقليدية 
والصناع التقليديني، إضافة إىل �ام استشارية و�ام أخرى ميكن أن متنح 

  .لفائدهتا يف إطار تعاقدي
  السـيد الرئيس،

ا يف فريق األصا� واملعارصة، نمثن هذا املرشوع ونعتربه حلقة إنن
�مة ولبنة أساسـية يف تأهيل قطاع الصناعة التقليدية وتطويره ودمع دوره 
الهام يف التمنية احمللية، لكننا يف نفس الوقت نعرب عن اسـتغرابنا للوترية 

رفها بالدZ، البطيئة اليت تواكب هبا احلكومة األوراش واSيناميات اليت تع
وعدم إيالهئا العناية وaهÄم الالزمني لعامل الزمن ا�ي يلعب دورا 

  .حاسام يف تقدم الشعوب أو ختلفها
ويف هذا السـياق، نتساءل عن األسـباب اليت جعلت احلكومة 
تتأخر يف تزنيل هذا املرشوع الهام، رمغ ما جاء يف خطاب جال� امل� 

ورة اخلريفية للربملان حيث يقول جاللته اS خالل افتتاح 2000منذ سـنة 
جيعل جيعل جيعل جيعل     ،،،،إننا عازمون فإننا عازمون فإننا عازمون فإننا عازمون ف%%%% خيص الغرف املهنية عىل ترسـيخ منظور جديد خيص الغرف املهنية عىل ترسـيخ منظور جديد خيص الغرف املهنية عىل ترسـيخ منظور جديد خيص الغرف املهنية عىل ترسـيخ منظور جديد:":":":"

مهنا رافعة حقيقية لالستمهنا رافعة حقيقية لالستمهنا رافعة حقيقية لالستمهنا رافعة حقيقية لالست::::ر املنتج، وينبذ التعامل معها ر املنتج، وينبذ التعامل معها ر املنتج، وينبذ التعامل معها ر املنتج، وينبذ التعامل معها مكمكمكمكطية انتطية انتطية انتطية انتخخخخابية أو ابية أو ابية أو ابية أو 
ووووميميميميدها بنفس جديد ويصحدها بنفس جديد ويصحدها بنفس جديد ويصحدها بنفس جديد ويصححححح ا ا ا اخخخختالالت واقعها احلايل، ا�ي ال تالالت واقعها احلايل، ا�ي ال تالالت واقعها احلايل، ا�ي ال تالالت واقعها احلايل، ا�ي ال     ،،،،مصلحيةمصلحيةمصلحيةمصلحية

  .انهتـى Eم جال� امل� ،،،،""""ه أو إعادة إنتاجهه أو إعادة إنتاجهه أو إعادة إنتاجهه أو إعادة إنتاجهميميميميكن aسـمترار فيكن aسـمترار فيكن aسـمترار فيكن aسـمترار في
  السـيد الرئيس، 

نظرا لألمهية الكربى لهذا املرشوع قانون رمغ تأخر احلكومة يف 
تقدميه إىل الربملان، فإننا يف فريق األصا� واملعارصة ومن موقع املعارضة 

اب، البناءة واملواطنة، ال ميكننا إال أن نصوت عىل هذا املرشوع إال �إلجي
وذw انسجاما مع قناعتنا الراخسة برضورة التعامل اإلجيايب مع لك املبادرات 
الرامية إىل تمنية بالدZ، والسري هبا حنو املرشوع اFمتعي اSميقراطي احلدايث 

  .ا�ي ننشده مجيعا
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضل ،يدرايلشكرا السـيد املستشار احملرتم، اللكمة للفريق الف 

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرمااملستشار السـيد عبد الرحمي الرمااملستشار السـيد عبد الرحمي الرمااملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحححح
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،
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  السادة املستشارين،
يرشفين أن أتدخل �مس الفريق الفيدرايل للوحدة واSميقراطية 

مبثابة النظام األسايس لغرف الصناعة  18.09مبناسـبة مناقشة مرشوع رمق 
طالقا من قناعتنا برضورة اSمع املسـمتر لقطاع الصناعة ان، التقليدية

التقليدية، نظرا ألمهيته سواء عىل املسـتوى الثقايف أو aقتصادي، 
وانطالقا من كون هذا القانون ا�ي حنن بصدد دراسـته ميدد �ام غرف 

همتني أساسـيتني تتعلقان حبامية البيئة ودمع مل الصناعة التقليدية، �إلضافة 
ر والتشغيل وإعطاهئا اختصاص جديد يتعلق مبصادقهتا عىل aست:

aتفاقيات املربمة مع الهيئات الوطنية واألجنبية، وإضافة مصادر متويل 
  .فإننا نصوت إجيابيا عىل نص هذا القانون؛ جديدة

فإننا نطالب من احلكومة أن تتخذ لك اإلجراءات  ،و�ملناسـبة
القطاع وتقويته أمام ما يوا�ه من  والتدابري اليت متكن من حتسني هذا

حتد±ت املنافسة مع املنتوجات األجنبية واليت من طبيعة احلال يتابعها 
السـيد الوزير أخريا من خالل العديد من املنتوجات اليت يمت صنعها بطرق 
غري سلمية وغري حصيحة، وتمت عن طريقها منافسة منتوجاتنا �لصناعة 

  .التقليدية
  .وشكرا

        ::::ئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةالسـيد ر السـيد ر السـيد ر السـيد ر 
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم

إذن ننتقل للتصويت عىل املواد احملا� من جملس النواب يف إطار قراءة 
  .3نية

  .إجامع=  :24إىل  1إذن من املادة 
أعرض الفرع الثالث من الفصل الثاين من الباب  ،54إىل  24إذن من 

  : الثالث للتصويت
  .إجامع=  

  :ته للتصويتإذZ أعرض املرشوع برم 
  .إجامع=  

مبثابة  18.09وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 
  .النظام األسايس لغرف الصناعة التقليدية

يتعلق  47.09ننتقل ل�راسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 
  .�لنجاعة الطاقية، اللكمة للحكومة

  ..خا امكيناش الوزيرة، و 

 20.10ىل مرشوع قانون رمق إذن ننتقل ل�راسة والتصويت ع
املتعلق �ملوا� وبإحداث الواك� الوطنية  15.02بتغيري وتمتمي القانون رمق 

للموا� ورشكة اسـتغالل املوا�، برمج، إذن اللكمة للحكومة لتقدمي 
  .املرشوع

السـيد أنيس بريو اكتب اSو� Sى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، السـيد أنيس بريو اكتب اSو� Sى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، السـيد أنيس بريو اكتب اSو� Sى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، السـيد أنيس بريو اكتب اSو� Sى وزير السـياحة والصناعة التقليدية، 
        ::::يديةيديةيديةيديةامللكف �لصناعة التقل امللكف �لصناعة التقل امللكف �لصناعة التقل امللكف �لصناعة التقل 

 السـيد الرئيس،
أتقدم أمام جملسمك  ،نيابة عن زمييل السـيد وزير التجهزي والنقل

 15.02القايض بتغيري ومتمي القانون رمق  20.10املوقر بتقدمي مرشوع قانون 
  .املتعلق �ملوا� وبإحداث الواك� الوطنية للموا� ورشكة اسـتغالل املوا�

  السـيد الرئيس،
  رتمني،السادة املستشارين احمل

إن مرشوع القانون املعروض عىل جملسمك املوقر هيدف إىل حتسني 
جاذبية اململكة لالست:رات والمتوقع aسرتاتيجي للموا� الوطنية السـتقبال 
aست:رات يف جمال البنية التحتية املينائية، مالمئة اإلطار القانوين مع 

ة، وتعزيز الرشاكة بني القطاع متطلبات املستمثرين يف جمال املشاريع املينائي
  .جناز مشاريع البنية التحتية املينائيةإالعام واخلاص يف جمال 

 15.02من القانون رمق  17و 12وهو ينص عىل تغيري ومتمي املادتني 
من أجل توسـيع إماكنية اللجوء إىل منح رخص مزاو� األنشطة املينائية عن 

اليت يكون فهيا طالب الرخصة طرق اإلسـناد املبارش �لنص عىل احلاالت 
  .عىل األقل من رأساملها %51رشكة للواك� الوطنية للموا� 

3نيا، توسـيع إماكنية اللجوء إىل مسطرة التفاوض املبارش ملنح 
اتفاقيات امتياز، عندما يتعلق األمر برشكة مت� من الواك� الوطنية للموا� 

جنازه من إلالست:ر املزمع عىل األقل من رأساملها، أو عندما يعاد  51%
  .مليار د±ل اSرمه عىل األقل 5قبل طالب aمتياز أو يفوق 

وال تفوتين الفرصة دون الشكر والتنويه بروح التوافق اليت  ،هذا
سادت أثناء دراسة هذا املرشوع داخل جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط 

هذه اللجنة من حيث  والتمنية اجلهوية، و�الهÄم ا�ي أبداه أعضاء
مناقشـهتا املسـتفيضة مجليع املواد املكونة لهذا املرشوع، وكذا مقرتحاهتم 
وتعديالهتم اليت أسهمت بشلك كبري يف إغناء النص وجع� نصا متاكمال، 

هذا إن دل  ،حظي بإجامع السادة النواب احملرتمني أعضاء اللجنة املذكورة
العالية اليت يتحىل هبا املستشارون  إمنا يدل عىل روح املسؤولية ،عىل يشء

احملرتمون أغلبية ومعارضة، وترجيحهم للمصلحة العليا للوطن فوق أي 
  .اعتبار

  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
التقرير  ،شكرا، إذن مقرر جلنة املالية والتجهزي والتخطيط والتمنية اجلهوية

  .وزع
أZ ..اللكمة للمستشار السـيد جامل الساكيك عن فرق األغلبيةإذن 

  ,عندي جامل الساكيك عن فرق األغلبية يه اليل عندي
ل النصاري، ومن بعد جامل الساكيك ما اكين مشلك، الليالسـتاذ 
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  .طويل

        ::::سـيد محمد األنصاريسـيد محمد األنصاريسـيد محمد األنصاريسـيد محمد األنصارياملستشار ال املستشار ال املستشار ال املستشار ال 
سعيد لك السعادة بأن أتدخل اليوم �مس فرق األغلبية يف إطار 

املعروض عىل أنظار جملسـنا املوقر،  10.20مناقشة مرشوع القانون رمق 
اخلاص �ملوا� وبإحداث الواك�  15.02والقايض بتغيري وتمتمي القانون رمق 

  .الوطنية للموا� ورشكة اسـتغالل املوا�
   ،الرئيس السـيد

كام يعمل امجليع أن هدا املرشوع ا�ي يدخل يف إطار اإلصالح 
املينايئ ببالدZ عىل املسـتوى املؤسسايت والتنظميي وaقتصادي 
وaجÄعي، سيسامه بدون شك يف الرفع من مسـتوى تنافسـية املوا� 
املغربية وجعلها متالمئة مع حاجيات aقتصاد الوطين وتطلعات مسـتخديم 

وذw مضن إطار ترشيعي وتنظميي متالمئ مع التطورات  ،ذ القطاعها
اليشء ا�ي سيسامه بدون شك كذw يف فتح  ،املتسارعة واملسـتقبلية

  .اFال أمام القطاع اخلاص قصد اإلست:ر يف هذا امليدان احليوي
  السـيد الرئيس،

wدون التنويه واإلشادة مبضامني هذا  ،لن تفوتنا هذه الفرصة كذ
وذw يف إطار وظيفة  ،ملرشوع املعروض اليوم عىل أنظار جملسـنا املوقرا

السـيادة والتخطيط من إدماج ملديرية املوا� وامل� العمويم البحري مع 
مديرية ميناء احملمدية واSار البيضاء، وذw من أجل خلق الواك� الوطنية 

ل إدخال إىل جانب رشكة اسـتغالل املوا�، وهذا لكه من أج ،للموا�
القطاع اخلاص يف جمال اخلدمات املينائية حسب ما أشري إليه، األمر ا�ي 

ة نشاط السفن يسيسهم كذw عىل املسـتوى امليداين يف تسوية وضع 
مما  ،�ملوا�، وأنشطة الرتفيه وذw يف إطار عقود تفويت aمتياز

 ،Zانسجاما سينعكس إجيابيا ال حما� عىل مجيع اخلدمات املينائية بالد wوذ
وخاصة عىل مسـتوى aست:رات مبيناء  15.02مع مقتضيات القانون رمق 

اSار البيضاء، اليت تعرف ال حما� كذw حتسـنا مضطردا يف إطار بعد 
اسرتاتيجي جد هام، هدفه تعزيز وتمنية التجارة اخلارجية، وخاصة أن الواك� 

ام الرخصة وaمتياز اليت الوطنية للموا� كام يعمل امجليع، ويف إطار نظ
سـتعمل عن طريق املنافسة واللجوء إىل التفويض املبارش، وذw �سـتثناء 

  :حالتني
إذا اكن النشاط سزياول للحساب اخلاص لطالب الرخصة  :األوىل

  ؛أو aمتياز
إذا مل يمت بعد اإلعالن عن املنافسة تقدمي أي طلب أو : و3نهيام
  .قبول أي عرض

املعطيات اليت جاء هبا هذا املرشوع واليت تعد جد وأنه أمام هذه 
�مة وإجيابية �لنسـبة القتصاد بالدZ، ال يسعنا بعد التنويه مبجهودات 
احلكومة يف هذا اإلطار بصفة عامة، والساهرين عىل قطاع التجهزي والنقل 

  . بصفة خاصة، إال أن نصوت إجيابيا عىل هذا املرشوع الهام
  .هللا تعاىل وبراكته والسالم عليمك ورمحة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الرئيس

زيد اليس جامل �ش خنليوو اخلاطر للكيش، عند فرق املعارضة 
  .تفضل اليس طريبش

        ::::املستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريبشششش
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  إخواين املستشارين،
األصا� واملعارصة ألعرض عىل يرشفين أن أتدخل �مس فريق 

بتغيري  20.10أنظار حرضاتمك موقف فريقنا خبصوص مرشوع قانون رمق 
املتعلق �ملوا� وبإحداث الواك� الوطنية للموا�  15.02وتمتمي القانون رمق 

  .ورشكة اسـتغالل املوا�
البد من التأكيد عىل حرصنا يف مساندة ودمع لك ما  ،يف البداية

Sسواء �لرفع من مسـتوى تشييد البنيات من شأنه ا ،Zفع بتنافسـية اقتصاد
 Zالتحتية املتعلقة �ملوا�، ومالمئة عرض خدماهتا مع متطلبات اقتصاد
الوطين واإلقلميي واجلهوي، وحرصنا األكيد عىل aسـتجابة كذw لتطلعات 

البحري عامة مبا خاصة قطاع الصيد  ،رشحية عريضة من مسـتخديم املوا�
األرصفة وتوفري اخلدمات اخلاصة هبذه الفئة النشـيطة اليت   ذw تأهيليف

تسامه يف امتصاص البطا� وتعمل عىل تقوية التمنية عرب خلق جسور قوية 
 Zلالست:رات و عرصية تنافسـية تعزز التجارة اخلارجية، وتلميع جاذبية بالد

  .المتوقع aسرتاجتي
رص لك احلرص عىل سن ودمع إننا يف فريق األصا� واملعارصة حن

حاكمة جيدة، األمر ا�ي لن يتأىت إال من خالل مالمئة اإلطار القانوين مع 
متطلبات املستمثرين يف جمال املشاريع املينائية، وحتصني هذا النص وتقويته 
مما سيسامه ال حما� يف متكني العاملني واملستمثرين من أداء �ا�م يف 

فضال عن خلق  ،لك ظروف ومقومات النجاحظروف حتفزيية تكفل هلم 
  .بيئة مينائية سلمية

وللك هذه aعتبارات املوضوعية، فإننا يف فريق األصا� واملعارصة 
  .سـنصوت �إلجياب لصاحل هذا املرشوع

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار
  .اللكمة للفريق الفيدرايل

  :عىل املادة الفريدة اليت تكون مهنا املرشوعإذن ننتقل للتصويت 
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  .اإلجامع= إذن املوافقون 
  :عرض املرشوع برمته للتصويتأ

  ....اإلجامع=  
 20.10إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 

املتعلق �ملوا� وبإحداث الواك� الوطنية  15.02بتغيري وتمتمي القانون رمق 
  .وا�للموا� ورشكة اسـتغالل امل

  .تفضل اليس التويزي... آخر مرشوع قانون

  :املستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزي
غري عيبنا نغطيوه الن جاب هللا اكن التصويت �إلجامع، و�لتايل 
لو اكنت املعارضة و اكين احلساب سوف يصدم املغاربة عىل العدد د±ل 

املغاربة عىل  السادة الربملانيون ال�ين يصوتون عىل القوانني، غادي تصدموا
هاد الغرفة د±ل املستشارين اليل يف الواقع الناس اليل كهيدروا علهيا عىل 

 مخسة ،عالش؟ ألنه ال يعقل أن مشاريع قوانني ،زايدةالاملرصانة  ،أهنا زائدة
  .ناس كيصوتوا علهيادال  7ناس أو دال  6مشاريع، فهيا 

يب، يقول الشعب املغر ابقى أشـنو غيقول الشعب املغريب؟ أش
  .إذن نغطي عيبنا ونرفعو اجللسة ومنشـيو يف حالنا

  ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .امحلد U مااكينش البث املبارش بعد، تفضل اليس عزيز

        ::::املستشار السـيد عزيز الفياليلاملستشار السـيد عزيز الفياليلاملستشار السـيد عزيز الفياليلاملستشار السـيد عزيز الفياليل
حنا متفقني ابغيت نقول Z  0أفقط  ،مع ما جاء عىل لسان األخ

لها أمهية  ،ليل يه �مةشاريع اامل عىل هذه الق, العددية يف معلية تصويت 
  ...من هاد اجليه 6الن قلت  ،3ولكن  6مباكن، ولكن مع األسف مايش 

نه خص معلية ـ حنا متفقني علهيا ااFموع ولكن الفكرة  ،عىل لك
 ،ن عىل األقل معلية التصويتالتحسيس أو يشء من هذا القبيل أل

ن اليل ميكن لها خصوصا ملا تكون مشاريع اليل يه �مة ولها من األمهية مباك
  .تعطي القمية املضافة للحياة aجÄعية د±لنا املغربية

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، إذن إىل مسحتوا لقد تعذر عىل الوزيرة الوصول

   .يعون العوZتإذن نرفع اجللسة هللا 

  )مت اسـتئناف اجللسة من جديد بعد حضور السـيدة الوزيرة(

        ::::ة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةة الطاقة واملعادن واملاء والبيئةالسـيدة أمينة بنالسـيدة أمينة بنالسـيدة أمينة بنالسـيدة أمينة بنخخخخرضاء، وزير رضاء، وزير رضاء، وزير رضاء، وزير 
واليت جعلت من النجاعة الطاقية حمورا أساسـيا يف هذه ...

نظرا لتبعية املغرب بصورة شـبه لكية للخارج من حيث  ،اإلسرتاتيجية
  .الزتود من املواد الطاقية

وجدير ��كر أن هذه اإلسرتاتيجية قد مت إعÄدها خالل املناظرة 
 ،2009مارس  6الطاقة اليت مت عقدها �لر�ط يوم الوطنية األوىل حول 

حتت الرعاية السامية لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا 
كام مت عقد املناظرة  ،"لنتحمك مجيعا يف مسـتقبلنا الطايق"وأيده، حتت شعار

 31الوطنية الثانية حول الطاقة حتت الرئاسة الفعلية جلاللته يوم الثال3ء 
" الطاقات اخلرضاء إقالعا للمغرب"مبدينة وجدة، حتت شعار  2011ماي 

اليت اكنت مناسـبة لتقدمي حصي, اإلجنازات اليت مت حتقيقها يف إطار هذه 
 .اإلسرتاتيجية وكذا املشاريع املسـتقبلية اليت متت برجمهتا

ويشلك اجلانب الترشيعي والتنظميي أداة فعا� لتنفيذ مضامني هذه 
فإن  ،ويف هذا اإلطار .رمجة أهدافها عىل أرض الواقعاإلسرتاتيجية وت

مرشوع القانون املتعلق �لنجاعة الطاقية سـيعزز الرتسانة القانونية املتوفرة 
وبإماكنه الهنوض بقطاع الطاقة بإعتباره قطاعا يلعب دورا ر±ضيا لتحقيق 

  .التمنية اإلقتصادية واإلجÄعية املنشودة
الرامية إىل تأهيل قطاع الطاقة  ويف إطار السـياسة احلكومية

ملوا�ة خمتلف التحد±ت املرتبطة أساسا �لضغط عىل الطلب املزتايد، مت 
إعÄد اöطط الوطين للتدابري ذات األولوية  ،2008 خالل شهر أبريل

وا�ي هيدف إىل توطيد التوازن بني العرض والطلب عىل الكهر�ء واختاذ 
  .اعة الطاقيةأول التدابري املتعلقة �لنج
مت إختاذ مجموعة من اإلجراءات التحفزيية لتشجيع  ،ويف هذا اإلطار

حيث مت إعÄد تعريفة حتفزيية لزبناء اجلهد العايل  ،إقتصاد إسـهتالك الكهر�ء
�لنسـبة للخواص،  -20، -20ووضع تعريفة حتفزيية من نوع  واجلد العايل

ظ وثالثية للموزعني، إىل جانب وتعريفة ثنائية �لنسـبة لزبناء اجلهد املنخف
  .إعÄد التوقيت الصيفي زائد ساعة
إعطاء اإلنطالقة للحم, الوطنية  2009ومت خالل شهر يونيو 

بإعتبارها  ،التحسيسـية األوىل للنجاعة الطاقية برئاسة السـيد االوزير األول
أولوية وطنية تسـتدعي تضافر �ود مجيع الفاعلني واملتدخلني وكذا 

  .كنياملسـهتل
كام مت التوقيع عىل ميثاق النجاعة الطاقية من طرف مجموعة من 
القطاعات احلكومية واملؤسسات العمومية، ويه مبادرة من طرف امجليع 

  .ملوا�ة اإلكراهات ورفع التحد±ت اليت يطرWا مشلك الطاقة
كام أن اإلتفاقيات اليت مت توقيعها خالل املناظرة الوطنية الثانية 

سـتعزز  ،بني يدي جال� امل� محمد السادس نرصه هللا ،ةحول الطاق
إخنراط بالدZ يف تمنية الطاقات املتجددة واملسامهة يف تطوير مسلسل 

  .النجاعة الطاقية
مادة موزعة عىل مثاين  28وهيدف هذا املرشوع ا�ي يتكون من 

 أساسا إىل الرفع من النجاعة الطاقية عند إسـتعامل موارد الطاقة ،أبواب
وتفادي التبذير والتخفيف من عبء تلكفة الطاقة عىل اإلقتصاد الوطين 

  .واملسامهة يف التمنية املسـتدامة
م عىل مسـتوى ا3نيا، إدماج تقنية النجاعة الطاقية بشلك مسـتد

مجيع برامج التمنية القطاعية وتشجيع املقاوالت الصناعية عىل ترشـيد 
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الطاقية وإحداث مدونة النجاعة إسـهتالكها من الطاقة وتعممي اإلفتحاصات 
Zاملاء الشمسـية  تالطاقية اخلاصة مبختلف القطاعات ودمع تطوير خسا

وتعممي إسـتعامل مصابيح ذات اإلسـهتالك املنخفض والتجهزيات املالمئة عىل 
  .مسـتوى اإلZرة العمومية

كام حيدد هذا املرشوع املبادئ العامة لتقوية النجاعة الطاقية من 
  :خالل

ع األ�زة والتجهزيات املسـتعم, للطاقة واملعروضة للبيع فوق خضو   -
 ؛الرتاب الوطين ملبادئ األداء الطايق األدىن

لمباين قصد ضامن حصي, طاقية أفضل ل حتديد قواعد األداء الطايق   -
للبنا±ت حسب املناطق املناخية من خالل األخذ بعني اإلعتبار 

 ؛تقنيات النجاعة الطاقية

ليات الهادفة إىل ختفيض إسـهتالك الطاقة والسـ% اآلبري و إدماج التدا  -
يف جمال توزيع الطاقة الكهر�ئية واإلZرة العمومية والنقل العمويم 

 ؛احلضاري

اخلدمات الطاقية إلجراء اSراسات اليت هتدف إىل  تتأهيل مقاوال  -
 ؛إقتصاد إسـهتالك الطاقة وتأهيل التجهزيات واملنشآت الطاقية

سات التأثري الطايق للك مرشوع برZمج هتيئة معرانية أو إجناز درا  -
حسب مسـتوى اسـهتالك الطاقة  ،بنا±تبرZمج إنشاء لك مرشوع 

 ؛احلرارية أو الكهر�ئية أو هام معا واخلاص بلك صنف من املشاريع

aفتحاص الطايق اإللزايم للمقاوالت اليت يفوق اسـهتالكها من   -
ية أو هام معا مسـتوى خاص بلك قطاع الطاقة احلرارية أو الكهر�ئ 

 ؛حيدد بنص تنظميي

ة مراقبة تقنية ملعاينة وإثبات التقيد �ألداء الطايق ئإحداث هي   -
 ؛ومقتضيات aفتحاص الطايق

تعيني من يلكف مبعاينة اöالفات لهذا القانون والنصوص املتخذة   -
  .اليللتطبيقه هبدف األخذ بعينات أو تركيب أ�زة قياس أو إجناز حت

السادة املستشارين احملرتمني،  ،السـيد الرئيس احملرتم ،تلمك اكنت
 ،يتعلق �لنجاعة الطاقية 47.09أمه اخلطوط العريضة ملرشوع قانون رمق 

املعروض عىل أنظارمك، آم, أن حيظى مبصادقة جملسمك املوقر حىت نمتكن 
التمنية  من كسب الرهاZت ورفع التحد±ت اليت تو�ها بالدZ لتحقيق

حتت القيادة الرشـيدة لصاحب اجلال�  ،aقتصادية وaجÄعية املنشودة
  .امل� محمد السادس نرصه هللا وأيده

  .والسالم عليمك وبراكته

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة الوزيرة احملرتمة

األغلبية، ما اكينيش عن  قاللكمة عن فر  ،إذن التقرير أظن وزع
  .ينة األغلبيةفرق املعارضة، اك

        ::::املستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوي
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة، 

  إخواين املستشارين،
يسعدين أن أتدخل يف هذه اجللسة ألعرض رأي األغلبية حول 

  .قيةواملتعلق �لنجاعة الطا 47.09مرشوع قانون رمق 
  السـيد الرئيس احملرتم،

لقد اسـمتعنا بإمعان إىل العرض داخل جلنة الفالحة والشؤون 
وسامهنا كذw يف دراسـته ومناقشـته، ونعترب كفرق أغلبية أن  ،aقتصادية

هذا املرشوع هيدف فعال إىل الرفع من النجاعة الطاقية عند اسـتعامل موارد 
تلكفة الطاقة عىل aقتصاد الطاقة وتفادي تبذير والتخفيف من عبء ال 

الوطين، واملسامهة يف التمنية املسـتدامة �إلضافة إىل إدماج تقنية النجاعة 
الطاقية بشلك مسـتدام عىل مسـتوى مجيع برامج التمنية القطاعية، وتشجيع 
املقاوالت الصناعية عىل ترشـيد اسـهتالكها من الطاقة وإحداث مدونة 

  .القطاعاتالنجاعة الطاقية اخلاصة مبختلف 
  السـيد الرئيس،

كام نرى أنه يف سـياق يتسم �العÄد شـبه لكي للبالد عىل الطاقة 
نعترب  ،إزاء اخلارج، و�لنظر إىل التقلبات الهامة اليت تعرفها أسعار الطاقة

يف  ،أنه من الرضوري تطبيق سـياسة طموحة يف جمال النجاعة الطاقية
قدرات هامة عىل هذا املسـتوى، إطار اسـتغاللها مبا يزخر به املغرب من 

كام نتوZ من هذه السـياسة أيضا توضيح العالقة القامئة بني اإلدارة 
  .والفاعلني عن طريق وضع نظام حاكمة مؤسساتية للنجاعة الطاقية

wنعتقد أن هذه الطاقة تسـتعمل أساسا كعامل إلنتاج  ،ورمغ ذ
ر إليه بصورة إجيابية السلع واخلدمات، فإن ارتفاع اسـهتالكها ينبغي أن ينظ

ألنه مرادف للتمنية الصناعية وaقتصادية وخللق الرثوات، ومع ذw فإنه 
ة الطاقة بشلك مالمئ تؤهل للمنافسة، ري من الرضوري التوفر عىل تسع

واعÄد اسـهتالك معقلن يراعي انسجام بني منظومة األسعار مكؤرش 
لصناعة والنقل اقتصادي، وحتسني املسـهتلكني يف ميادين أساسـية اك

والفالحة وغريها، بإماكنيات aقتصاد يف aسـهتالك اليت قد تصل إىل 
15%.  

تجديد ال إذا وضعناه يف سـياق  ،وتزداد أمهية مرشوع القانون هذا
 ،Zاملتواصل للرتسانة القانونية واملنظومة الترشيعية يف القطاع الطايق ببالد

غرب بتوجهيات ملكية سامية لتأهيل ومبوازاة األوراش الكربى اليت يعرفها امل
  .البنيات الطاقية وتعزيز دور الطاقات املتجددة يف الباقة الطاقية والوطنية
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نعلن تصويتنا إجيا� عىل  ،السـيد الرئيس ،ونظرا للك ما سـبق
  .املتعلق �لنجاعة الطاقية ،47.09مرشوع القانون رمق 

  .والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    السـيد رئيسالسـيد رئيسالسـيد رئيسالسـيد رئيس
  .شكرا، إذن عن فرق املعارضة تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
يرشفين �مس فريق األصا� واملعارصة أن أتناول اللكمة ملناقشة 

  .يتعلق �لنجاعة الطاقية 47.09رشوع رمق امل 
  سـيدي الرئيس،

رة ولاكفة البد أن أتقدم �لشكر اجلزيل للسـيدة الوزي ،يف البداية
أعضاء اللجنة عىل احلوار والنقاش البناء ا�ي مزي أطوار مناقشة هذا 

وقد متكنا يف فريق األصا� واملعارصة من  ،املرشوع عىل مسـتوى اللجنة
بسط و�ة نظرZ ف% خيص هذا مرشوع قانون ا�ي يكتيس أمهية �لغة 

Zف% خيص النجاعة الطاقية ببالد.  
لقانون املعروض عىل أنظار جملسـنا املوقر وهيدف هذا املرشوع ا

إىل الرفع من النجاعة الطاقية وحسن اسـتعامل وترشـيد موارد الطاقة، 
والتخفيف من ع] تلكفة الطاقة عىل aقتصاد الوطين وعىل املالية 

  .مبا يسهم يف التمنية املسـتدامة لبالدZ ،العمومية ل�و�
مبادئ األداء الطايق  ويرتكز تطبيق هذا القانون �ألساس عىل

الطايق اإللزايم  وaفتحاصومتطلبات النجاعة وعىل دراسة التأثري الطايق 
  .واملراقبة التقنية

إدماج تقنية النجاعة الطاقية بشلك  ،كام يتوZ هذا القانون
مسـتدام عىل مجيع برامج التمنية القطاعية وتشجيع املقاوالت الصناعية عىل 

الطاقية، وإحداث مدونة  aفتحاصاتتعممي ترشـيد اسـتعامل الطاقة و 
النجاعة الطاقية اخلاصة مبختلف القطاعات، ودمع تطوير خساZت املاء 
الشمسـية وتعممي اسـتعامل املصابيح ذات aسـهتالك املنخفض والتجهزيات 

  .املالمئة عىل مسـتوى اإلZرة العمومية
  سـيدي الرئيس احملرتم،

زيانية العامة ل�و�، خاصة أن اتورة الطاقية عىل املفالإن ثقل 
من الطاقة من اخلارج، أمام منو مزتايد يف  %95املغرب يسـتورد أزيد من 

ال ميكن التحمك فيه إال عن طريق تقوية العرض  ،الطلب عىل الطاقة
والتحمك يف aسـهتالك، وذw من خالل تطبيق سـياسة طموحة يف جمال 

يسخر به املغرب من قدرات هامة هتدف إىل اسـتغالل ما  ،النجاعة الطاقية
  .عىل مسـتوى النجاعة الطاقية

  سـيدي الرئيس،
من منطلق حرصنا عىل املسامهة يف لك املشاريع واملبادرات الرامية 
إىل تطوير الطاقة، فإننا يف فريق األصا� واملعارصة، وانسجاما مع موقفنا 

  .داخل اللجنة، فإننا نصوت �إلجياب عىل هذا املرشوع قانون
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم، الفريق الفيدرايل تفضل

        ::::املستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكر
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السادة املستشارين،

البد أننا نتأسف عىل الطريقة اليت تتعامل هبا احلكومة  ،يف البداية
مبناقشة هذا املرشوع، ونمتىن أن ال مع أشغال اFلس وخاصة ف% يتعلق 

  .تتكرر مثل هذه املسأ�
   ،السـيد الرئيس

يلعب قطاع الطاقة دورا أساسـيا يف التمنية aقتصادية 
وaجÄعية، حيث أصبح من بني عوامل اإلنتاج اليت حتدد بشلك كبري 

وأمام تزايد aسـهتالك الوطين من  .مسـتوى تنافسـية aقتصاد الوطين
اجتهت األنظار حنو التحمك يف الطلب وaسـتعامل العقالين للطاقة،  الطاقة،

كام معلت عدة دول عىل خلق بدائل القتصاد الطاقة الكهر�ئية، أمهها 
الطاقات املتجددة، وذw لتلبية احلاجيات الطاقية يف  اسـتعاملتطوير 

  .أحسن الرشوط من Zحية التلكفة واألمن
ة الشمسـية حمراك حقيقيا للمنو، يساير ويعترب املرشوع املغريب للطاق

aلزتامات اSولية للمغرب يف جمال احلفاظ عىل البيئة، حيث أن هذا 
املرشوع الطموح والواقعي يسعى ألن يكون أداة للتمنية aقتصادية، 
ولترسيع وثرية التمنية البرشية، إذ سـميكن من اقتصاد مليون طن سـنو± من 

مليون طن من 3ين  3,7يئة، عرب جتنب انبعاث احملروقات واحلفاظ عىل الب 
  .أوكسـيد الكربون يف السـنة

إلنتاج  كام أن هذا املرشوع يأيت يف سـياق دويل، يمتزي بمنو رسيع
يف املتوسط منذ  %22جل وثرية منو تصل إىل الطاقة الشمسـية، واليت تس

، واليوم ها حنن أمام مرشوع قانون هيدف إىل الرفع من 1996سـنة 
عة الطاقية عند اسـتعامل موارد الطاقة وتفادي التبذير والتخفيف من النجا

  .عبء تلكفة الطاقة عىل aقتصاد الوطين
وإننا يف الفريق الفيدرايل للوحدة واSميقراطية إذ نصوت �إلجياب 
عىل هذا املرشوع، فإننا ننبه احلكومة لرضورة هت[ لك التدابري والوسائل 

  .وع الطموحاملتاحة إلجناح هذا املرش 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم

  .إذن ننتقل للتصويت عىل املواد اليت يتكون مهنا املرشوع
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  :28إىل  1إذن املواد من 
  .اإلجامع=  :املوافقون

  :إذن أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت
  .اإلجامع=  :املوافقون

 47.09مرشوع قانون رمق إذن وافق جملس املستشارين عىل 
  .املتعلق �لنجاعة الطاقية

  . حضورمك وسعة صدرمك شكرا عىل
        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


