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  )2012 زيو ل يو  17  (1433 شعبان 27 الثال6ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساCرئBس ل اخلامساخلليفة  ،عبد الرحامن ٔ�شنالس;يد  املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 ةنياثال واNقFقة  السادسة الساMة ، ابتداء منةدقFق ثالث عرشة: التوقFتالتوقFتالتوقFتالتوقFت

  . مساء ةعرش 
يغري  23.12مرشوع قانون رمق  اNراسة والتصويت Mىل ::::Rدول اQٔعاملRدول اQٔعاملRدول اQٔعاملRدول اQٔعامل

  .املتعلق بتدبري النفا_ت والت^لص مهنا 28.00مبوجYه القانون رمق 

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

        ::::شن، رئBس اجللسةشن، رئBس اجللسةشن، رئBس اجللسةشن، رئBس اجللسةن �ٔ ن �ٔ ن �ٔ ن �ٔ املس�شار الس;يد عبد الرحاماملس�شار الس;يد عبد الرحاماملس�شار الس;يد عبد الرحاماملس�شار الس;يد عبد الرحام
  .iسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Mىل موالd رسول هللا

  الس;يد الوز�ر، 
  السادة املس�شارون احملرتمون،

خيصص اCلس هذه اجللسة lmراسة والتصويت Mىل مرشوع قانون 
املتعلق بتدبري النفا_ت  28.00يغري مبوجYه القانون رمق  23.12رمق 

واللكمة mلحكومة لتقدمي هذا املرشوع، الس;يد الوز�ر لمك  .والت^لص مهنا
  .ٔ�ن تقدموا لهذا املرشوع

        ::::الس;يد فؤاد اNو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبzBةالس;يد فؤاد اNو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبzBةالس;يد فؤاد اNو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبzBةالس;يد فؤاد اNو�ري، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبzBة
  .شكرا الس;يد الرئBس
  الس;يد رئBس احملرتم،

  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 23.12نون رمق �رشفين ٔ�ن ٔ�قدم ٔ�مام جملسمك املوقر مرشوع القا

املتعلق بتدبري النفا_ت  28.00من القانون رمق  42املتعلق بتغيري املادة 
والت^لص مهنا، وا�ي يندرج ٕاMداده يف ٕاطار اجلهود احلث�Bة واملتواص� اليت 
تبذلها احلكومة الس;تكامل املنظومة القانونية املتعلقة حبامية البzBة والتمنية 

  . املس;تدامة
اليت شهدت يف الس;نوات ا�Qٔرية قفزة نوعية هامة وذ� هذه املنظومة 

بفضل روح التعاون البناء ا�ي ساد بني السلطتني ال�رشيعية والتنفFذية يف 
 .هذا اCال

  الس;يد الرئBس،
  الس;يدات والسادة املس�شار�ن،

كام ال خيفى Mليمك، فقد �در املغرب ٕاىل ٕا�شاء Mدة م�اطق حرة 
�ن و¢سهيل ¡ا¡م RQٔل ا هنوض بقطاMات mلتصد�ر ل�شجيع املس�مثر 

الصناMة والت£ارة واخلدمات يف هذه املناطق وفقا mلس;ياسات اليت تت^ذها 
  . احلكومة

ٕاال ٔ�نه قد تبني ٔ�ن ال§شاط الصناعي املزاول دا�ل هذه املناطق ٔ�صبح 
يطرح ٕاشاكلية تدبري النفا_ت اليت خيلفها، نظرا لعدم وجود و¨دات 

ذه النفا_ت �ملناطق احلرة، مما �شلك Mائقا ٔ�مام م»خصصة ملعاجلة ه
  .املس�مثر�ن اRQٔانب والفاMلني ®ق»صاديني
املتعلق بتدبري النفا_ت  28.00و�لرجوع ٕاىل ٔ�حاكم القانون رمق 

واملادة  3من املادة  24والت^لص مهنا، يت°ني من �الل قراءة ²ر±ي°Fة mلفقرة 
النفا_ت اخلطرية من م�اطق التصد�ر  ٔ�نه مينع مرور 28.00من القانون  42

  .احلرة حنو بقFة الرتاب الوطين
ؤ�مام هذه الوضعية، وmلحيلو¶ دون ²رامك هذه النفا_ت يف هذه 

من القانون رمق  42املناطق، فقد اق»ىض اQٔمر ٕاجراء تعديل Mىل املادة 
السالف ا�±ر بقصد ٕاخضاع اس;ترياد النفا_ت اليت يمت ٕانتا¹ا  28.00

�ل هذه املناطق ٕاىل نظام الرتخFص عوض نظام املنع، وذ� من �الل دا
حتديد رشوط وٕاجراءات رضورية تضبط معلية اس;ترياد هذه النفا_ت 

وتتعلق هذه . هبدف Mدم ال�س°ب يف ٕا¨داث ٔ�رضار حصية ٔ�و بيFÂة
  :ــــالرشوط وإالجراءات ب

مهنا يف م§شÉٓت رضورة الزتام املس;تورد ب�مثني النفا_ت ٔ�و الت^لص : ٔ�وال
  م»خصصة؛

رضورة توفر املس;تورد Mىل الوسائل ال°رشية واملادية الالزمة لتدبري : 6نيا
  معلية ®س;ترياد وفق طرق ٕا�كولوجFة رش;يدة؛

®ق»صار Mىل ²رخFص وا¨د عن لك معلية اس;ترياد وعن لك صنف : 6لثا
  من ٔ�صناف النفا_ت اخلطرية؛

  . شهر�ن، جتنبا mلرتخFص املف»وححتديد مدة صالحFة الرتخFص يف: رابعا
ويف ا�Qٔري، ٔ�ود هبذه املناس;بة ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر اجلزيل mلسادة ٔ�عضاء 

Mىل مسامههتم وتفهمهم  ،جلنة اNا�لية وامجلاMات احمللية مب£لسمك املوقر
  .mلتعديل ا�ي �ريم ٕاليه هذا املرشوع، وكذا لتصو�هتم Mليه �ٕالجامع

اية فائقة و�اصة من Nن املؤسسة ولقد حظي هذا املرشوع بعن
كام ميكن القول ٔ�ن هذا . ال�رشيعية نظرا ملوضوعية ؤ�مهية هذا التعديل

املرشوع، ا�ي ٔ�¢رشف بتقدميه ٔ�ماممك اليوم، لBس ٕاال مYادرة ¢رشيعية 
مع املعطيات ®ق»صادية والبيFÂة  28.00تفرضها رضورة مالءمة القانون رمق 

dشها بالدBاليت تع.  
هذا املنطلق، ٔ�طلب من جملسمك املوقر التصويت واملصادقة Mىل ومن 

  .هذا املرشوع
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئBس اجللسةالس;يد رئBس اجللسةالس;يد رئBس اجللسةالس;يد رئBس اجللسة
ون§»قل ٕاىل تالوة تقر�ر اmلجنة، ٕاذا مل �كن قد . شكرا mلس;يد الوز�ر

ٔ�ف»ح �ب املناقشة مYارشة، اللكمة Qٔ¨د السادة املس�شار�ن عن . وزع
  .زيفرق املعارضة، تفضل اQٔس;تاذ التو�
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        ::::املس�شار الس;يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس;يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس;يد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس;يد ٔ�محد التو�زي
 .شكرا الس;يد الرئBس

�سعدين ٔ�ن ٔ�قدم مسامهة فريق اQٔصا¶ واملعارصة مبناس;بة م�اقشة 
املتعلق بتدبري  28.00املغري mلقانون رمق  23.12مضامني مرشوع قانون رمق 

  .النفا_ت والت^لص مهنا
  الس;يد الرئBس،

ايد Mىل م�اطق التصد�ر احلرة كام ال خيفى Mليمك فٕان جحم إالقYال املزت 
وكذا ا�Qٔشطة الصناعية واخلدمات املرتبطة هبا يف ٕاطار س;ياسة ®نف»اح 
®ق»صادي ا�ي هنجهتا بالدd واليت ¢س;هتدف توفري م�اصب الشغل 

املضافة، ٕاال ٔ�نه ومع اQٔسف الشديد طفت Mىل السطح مجموMة و�لق القمية 
من إالشاكليات وإال±راهات املتعلقة بتدبري النفا_ت اليت ما ف»ئت ترتامك يف 
ظل غياب و¨دات م»خصصة ملعاجلهتا، اQٔمر ا�ي ٔ�حضى �شلك Mائقا 
 حقFقFا يف وRه مجموMة من املقاوالت اQٔج�بية والوطنية املس;تقرة �ملناطق

  .احلرة، وخطرا Mىل املنظومة إال�كولوجFة يف املناطق املذ±ورة
ويف اعتقادd يف فريق اQٔصا¶ واملعارصة، فٕان ٕاخضاع النفا_ت املنت£ة 
هبذه املناطق ٕاىل نظام الرتخFص عوض املنع من �الل مق»ضيات املرشوع 

±ور املعروض Mىل ٔ�نظارd تعد مسÉٔ¶ ٕاجيابية، �اصة ٔ�ن مرشوع القانون املذ
قد نص Mىل مجموMة من ®لزتامات اليت يتعني Mىل مس;توردي هذه 
النفا_ت التقFد و®لزتام هبا وا¨رتا¡ا، وذ� يف ٕاطار السعي احلثBث 
لبالدd حنو ٕارساء القواMد واملبادئ العامة اليت جيب ٔ�ن ¢شلك املرجعية 

ربة اQٔساس;ية للك ما يتعلق بتدبري النفا_ت والت^لص مهنا، Mرب مقا
¢رشيعية ²روم حامية املنظومة البيFÂة واحلفاظ Mىل املوارد الطبيعية يف ٕاطار 

  .حتقFق التاكمل بني البعد�ن البBيئ والتمنوي
للك هذه ®عتبارات، فٕاننا يف فريق اQٔصا¶ واملعارصة س;نصوت 

  .�ٕالجياب لفائدة هذا املرشوع
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئBس اجللسةالس;يد رئBس اجللسةالس;يد رئBس اجللسةالس;يد رئBس اجللسة
لكمة Qٔ¨د املتد�لني عن فرق اãQٔلبية، ال. شكرا mلس;يد املس�شار

  .تفضل اQٔس;تاذ قد�ري

        ::::املس�شار الس;يد فؤاد قد�رياملس�شار الس;يد فؤاد قد�رياملس�شار الس;يد فؤاد قد�رياملس�شار الس;يد فؤاد قد�ري
  .iسم هللا الرمحن الرحمي

  .الس;يد الرئBس احملرتم
  الس;يد الوز�ر احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فرق اãQٔلبية ملناقشة مرشوع القانون رمق 

املتعلق بتدبري النفا_ت والت^لص  28.00جYه القانون رمق يغيري مبو  23.12
مهنا، وا�ي �روم �Qٔساس ٕاخضاع النفا_ت املنت£ة �ملناطق احلرة ٕاىل 

  .نظام الرتخFص عوض نظام املنع وتق�ني اس;تريادها
  الس;يد الرئBس احملرتم،

 بداية البد ٔ�ن ٔ�ش;يد �لعمل اجلاد واملضين ا�ي تقوم به احلكومة، ممث�
يف وزارة الطاقة واملعادن والبzBة، يف ظل إال±راهات والتæد_ت املطرو¨ة 
Mىل هذه القطاMات iس°ب التÉٔثريات السلبية mلتحوالت املناخFة 
و®ق»صادية العاملية Mىل احلياة البيFÂة وMىل الواقع املعBيش mلساكنة، كذ� 

  . املس;تو_تن�F£ة الرتفاع و²زايد م»طلبات املواطن وتنوعها Mىل اكفة 
كام ننوه �لعمل اجلاد واملسؤول ا�ي يطلع به الس;يد الوز�ر، اQٔس;تاذ 
فؤاد اNو�ري، يف تدبريه اجليد والرش;يد لقطاMات من اQٔمهية والتعقFد مباكن 

  .نظرا حملدودية مواردها ولعالقهتا املبارشة �حلياة اليومFة mلمواطن املغريب
  الس;يد الرئBس احملرتم، 

ل املقرتح يف ٕاطار مرشوع القانون املعروض Mىل ٔ�نظار ٕان التعدي
جملس;نا املوقر، �ك�يس ٔ�مهية �لغة لكونه يÉٔيت ملعاجلة ٕاشاكلية ²رامك النفا_ت 
اليت ختلفها ا�Qٔشطة الصناعية املزاو¶ دا�ل هذه املناطق، �اصة ؤ�ن املادة 

ن ا�Qٔشطة متنع دخول النفا_ت اخلطرة النتاجئ ع 28.00من القانون رمق  42
املزاو¶ يف هذه املناطق ٕاىل الرتاب الوطين، مما مل �سمح بوجود و¨دات 
صناعية م»خصصة ملعاجلة هذه النفا_ت حىت ٔ�حضى اQٔمر Mائقا ٔ�مام 

  .املس�مثر�ن اRQٔانب والفاMلني ®ق»صاديني
وMليه، فٕاننا يف فرق اãQٔلبية لعىل يقني ðم بÉٔن هذا املرشوع س;ميكن 

ذا املشلك ٕ�جراءات فعلية Mىل املس;توى القانوين والتنظميي من موا±بة ه
mلحيلو¶ دون ²رامك النفا_ت يف هذه املناطق، وما قد يرتتب عن ذ� من 

 .ٔ�رضار اق»صادية وبيFÂة خمتلفة
كام ٔ�ن ٕاخضاع النفا_ت املنت£ة هبذه املناطق ٕاىل نظام الرتخFص عوض 

يات امجلع والت^لص واملعاجلة ٕ�جراء معل  -ال حما¶- نظام املنع، سBسمح 
بطرق تؤمن حامية البzBة وحتقق عوائد اق»صادية ¡مة وجتنب ا6ٓQر السلبية 
لهذه النفا_ت Mىل حصة املواطنني وMىل اCال ®ق»صادي والبBيئ بصفة 

  .Mامة
  الس;يد الرئBس احملرتم،

رتبطة ٕاننا يف اãQٔلبية نÉٔمل ٔ�ن �سامه هذا املرشوع يف جتاوز املشالك امل
بعملية تدبري النفا_ت اليت تطرôا خمتلف الو¨دات ®ق»صادية والصناعية 

  . املزاو¶ �ملناطق احلرة
كام نلفت عنايتمك الكرمية ٕاىل ٔ�ن السامح بدخول النفا_ت اخلطرة املنت£ة 
هبذه املناطق ٕاىل الرتاب الوطين، ي§Yغي ٔ�ن يوا±ب مبجموMة من إالجراءات 

 و®لزتامات، اليت يتعني Mىل مس;توردي هذه النفا_ت ومجموMة من التدابري
التقFد هبا وا¨رتا¡ا، جتنبا للك ما من شÉٔنه ٔ�ن يرض iسالمة وحصة 

  .املواطنني iشلك مYارش ٔ�و ãري مYارش
  الس;يد الرئBس احملرتم،

ٕان تصوي��ا إالجيايب Mىل هذا املرشوع هو تÉٔ±يد الخنراطنا يف اCهودات 
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ربملان واحلكومة، حتت القFادة الرش;يدة لصاحب املبذو¶ من طرف ال
اجلال¶ املø محمد السادس نرصه هللا ؤ�يده، من R�ٔل ضامن بzBة مس;تدامة 

  .حصية و�القة
  .وشكرا الس;يد الرئBس

        ::::الس;يد رئBس اجللسةالس;يد رئBس اجللسةالس;يد رئBس اجللسةالس;يد رئBس اجللسة
  . شكرا mلس;يد املس�شار

  :ٔ�عرض املادة الفريدة موضوع املرشوع mلتصويت
  إالجامع؛: املوافقون
  ال ٔ�¨د؛: ناملعارضو

  .ال ٔ�¨د: املمتنعون
  :ٔ�عرض مرشوع القانون �رم»ه mلتصويت

  إالجامع؛: املوافقون
  ال ٔ�¨د يعارض؛

  .ال ٔ�¨د ميانع
يغري  23.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون رمق 

  .املتعلق بتدبري النفا_ت والت^لص مهنا �ٕالجامع 28.00مبوجYه القانون رمق 
  .شكرا mلجميع

  .عت اجللسةعت اجللسةعت اجللسةعت اجللسةورفورفورفورف


