
 ) 2010مارس  17( 1431من ربيع األول  30 بتاريخ  243-08-2مرسوم رقم 
 بإحداث لجنة المركبات ثنائية  الفنيل متعدد الكلور 

 )2010ابريل  1بتاريخ  5826عدد . ر.ج(
 

 من الدستور،  63بناء على الفصل 
 

في شأن تنظيم ) 2000يناير  13( 1420شوال  6 بتاريخ  2-99– 922وعلى المرسوم رقم 
 واختصاصات كتابة الدولة  لدى وزير إعداد التراب الوطني  و البيئة و التعمير واإلسكان المكلفة بالبيئة؛

 
) 2004أبري��ل  21(1425الص��ادر ف��ي ف��اتح ربي��ع األول   01.04.4و عل��ى  الظهي��ر الش��ريف رق��م 

 استوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة؛المصادق بموجبه على اتفاقية 
 

المتعلق باختصاصات  ) 2007نونبر  15( 1428بتاريخ  ذو القعدة  2-07-1303وعلى المرسوم رقم 
 وزير  الطاقة والمعادن  و الماء و البيئة ؛

 
م�ارس  5( 1431م�ن ربي�ع األول   18وبعد دراسة المش�روع م�ن قب�ل المجل�س ال�وزاري المنعق�د ف�ي  

2010( 
 

 :رسم مايلي
 

  :المادة األولى
، "لجن�ة المركب�ات ثنائي�ة الفني�ل متع�دد الكل�ور"تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة ، لجن�ة ت�دعى 

يعهد إليها بالسهر على احترام و تطبيق مقتضيات اتفاقية استوكهولم حول   PCBالمسماة فيما بعده لجنة 
 . ا تلك المتعلقة بالمركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلورالملوثات العضوية الثابتة والسيم

 
 :وبهذا الخصوص يناط بها القيام بما يلي 

إعطاء رأيها حول اإلجراءات المتخدة من قبل اإلدارات العمومية و من قبل الخ�واص لتطبي�ق االتفاقي�ة  -
 السالفة الذكر،

 .اقتراح التوجهات الكبرى لتطبيق االتفاقية المذكورة  - 
تقي��يم المخ��اطر المتعلق��ة باألنش��طة المرتبط��ة بالمركب��ات ثنائي��ة الفني��ل متع��دد الكل��ور ، واقت��راح الحل��ول  -

 .المالئمة للوقاية أو الحد أو التخلص منها 
مساعدة السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة في إعداد وتنفيذ المخطط الوطني للتخلص من المركبات ثنائية  -

 ؛ الفنيل متعدد الكلور
إعط��اء رأيه��ا ح��ول المقتض��يات التش��ريعية أو التنظيمي��ة الت��ي يه��دف م��ن ورائه��ا تطبي��ق مقتض��يات  - 

 االتفاقية،
 إعطاء رأيها حول  االقتراحات التي سيقدمها المغرب لمؤتمر الدول األطراف في االتفاقية -
 المشاركة في أشغال المؤسسات المحدة في إطار االتفاقية  -
دراس��ة ك��ل مس��ألة ذات ط��ابع تقن��ي أو علم��ي مرتبط��ة بالمركب��ات ثنائي��ة الفني��ل متع��دد الكل��ور و إب��داء  -

 اقتراحات بشأنها؛
اقتراح كيفيات تدبير المركبات ثنائية الفنيل متع�دد الكل�ور ، وخاص�ة تل�ك المتعلق�ة بوض�ع عالم�ة عل�ى   -

 اية من مخاطر تسربها إلى البيئة؛المعدات المحتوية على المركبات المذكورة وتخزينها والوق
إعالم وتحسيس العموم، بكل الوسائل التي تراها مالئمة، بمخاطر المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور،  -

 على الصحة والبيئة؛



 
 : 2المادة 

 : تضم الجنة، تحت رئاسة ، السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة
بالص�ناعة ، والمالي�ة ، والم�اء ، والطاق�ة ، والمع�ادن، : ممثال واحدا عن ك�ل س�لطة حكومي�ة مكلف�ة  -

والفالح��ة ، والداخلي��ة والنق��ل ، والص��حة ، والتج��ارة ، وال��دفاع ال��وطني؛ و التجهي��ز و األمان��ة العام���ة 
 للحكومة؛

 ممثال واحدا  عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛ -
 المكتب الوطني للكهرباء ، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛ ممثال واحدا عن -
ثالث��ة ممثل��ين ع��ن الوك��االت المس��تقلة لتوزي��ع الم��اء والكهرب��اء ، تعي��نهم الس��لطة الحكومي��ة المكلف��ة  -

 بالداخلية؛
 . ممثال واحدا عن كل أصحاب  امتياز تدبير مرفق لتوزيع الكهرباء  -

ت وزارية معنية أخرى من قبل رئيس اللجنة للمش�اركة ف�ي أش�غال ه�ذه يمكن استدعاء ممثلين عن قطاعا
 .اللجنة ، إذا كانت طبيعة القضايا المعالجة من قبل لجنة المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور تقتضي ذلك

 
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي أيضا للمش�اركة ف�ي اجتماع�ات اللجنة،بص�فة استش�ارية،  ك�ل شخص�ية 

ه��ا بكف��اءات أكي��دة ف��ي مج��ال المركب��ات ثنائي��ة الفني��ل متع��دد الكل��ور والمع��دات المحتوي��ة عل��ى مش��هود ل
 . المركبات المذكورة  ونفاياتها

 
 :3المادة 

 يمكن للجنة أن تحدت لديها كل لجنة تقنية تسند لها كل األشغال الضرورية لإلنجاز مهامها 
متعدد الكلورمن قبل مديرية الرصد والوقاية من المخاطر  تمارس مهمة كتابة لجنة المركبات ثنائية الفنيل

 :ويعهد إليها بالمهام التالية. التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة
 

 :4المادة 
تجتمع لجنة المركباث ثنائية الفنيل متعدد الكلور كلما دعت الضرورة إلى ذلك و عل�ى األق�ل م�رتين ك�ل  

 .سنة بناء على دعوة من رئيسها
مة كتابة لجنة المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلورمن قبل مديري�ة الرص�د والوقاي�ة م�ن المخ�اطر مه تعهد

 :ويعهد إليها بالمهام التالية. التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة
 السهر على إعداد اجتماعات اللجنة؛ -
 تأمين الروابط الضرورية إلنجاز مهام اللجنة؛ -
 اقتراحات وتوصيات اللجنة؛ السهر على تتبع تنفيذ قرارات و -
 السهر على حسن سير أشغال اللجنة و اللجان المزمع  إحداثها  ؛ -
 إعداد تقرير سنوي حول أنشطة اللجنة ؛ -
 .السهر على تكوين أرشيف اللجنة والمحافظة عليه              -
 

   5المادة 
 . يوجه التقرير السنوي الذي تعده كتابة اللجنة إلى الرئيس و إلى جميع أعضاء اللجنة 

 
  :6المادة 

 .والماء والبيئة يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى  السيدة  وزيرة الطاقة و المعادن
 

 تعاريــف –ملحــق 
 



، ه��و ك��ل م��ادة تحت��وي عل��ى مركب��ات ثن��ائي الفني��ل متع��دد الكل��ور أو مرك��ب ثن��ائي الفني��ل متع��دد الكل��ور
مركبات ثالثي الفنيل متعدد الكلور ، أو مركب�ات ثن�ائي الفني�ل متع�دد الب�روم أو مركب�ات النفت�الين متع�دد 

 50) ( ج�زء م�ن الملي�ون(  ppm 50الكلور أو أي مزيج تزيد حمولته المجتمعة في هذه المواد،  عل�ى 
وتعتب�ر ف�ي حك�م المركب�ات ثنائي�ة الفني�ل متع�دد الكل�ور . ف�ي الكتل�ة )  %0,005ل�وغرام أو ملغ في الكي
 :المواد التالية

 
. البنزي��ل متع��دد الكل��ور، ونظيرته��ا المحتوي��ة عل��ى الب��روم –المنتوج��ات المنتمي��ة لص��نف التولي��ووين   -

ا للتم�اثالث الموج�ودة ف�ي وتعتبر هذه المنتوجات كج�زء م�ن نف�س الطبق�ة أو الص�نف م�ن الم�واد، اعتب�ار
 ).من اتفاقية بال Aمن التصنيف )  A 3180صنف   (خصائصها الفيزئيائية والكيميائية والسمامية 

 
المع��دات المحتوي��ة عل��ى المركب��ات ثنائي��ة الفني��ل متع��دد الكل��ور المش��كلة م��ن التجهي��زات واآلالت أو  -

أو صلب  أو مادة تضم مركبات ثن�ائي الفني�ل التركيبات التي تحتوي أو سبق لها أن احتوت على سائل ، 
والت�ي ل�م تخض�ع ) الخ... محوالت ، مكثفات كهربائية، أحواض متضمنة لبقايا مخزونات (متعدد الكلور 

لعملية التخلص من هذه المركبات ، وتعتبر المعدات محتوية عل�ى مركب�ات ثنائي�ة الفني�ل متع�دد الكل�ور ، 
وتع��د التجهي��زات . م��ن ه��ذه المركب��ات ) PPM 50( الملي��ون ج��زء م��ن  50إذا كان��ت تض��م أكث��ر م��ن 

واآلالت والتركيبات م�ن الن�وع الممك�ن احت�واؤه عل�ى ه�ذه المركب�ات، ف�ي حك�م المع�دات المحتوي�ة عل�ى 
 .مركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور ، عدا إذا أثبت حائزها العكس

 
ة من كل مادة أو معدات محتوية على هذه المركبات نفايات المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور، المشكل -

أو أي منتوج متخلى عنه أو سيتخلى عنه من قبل حائزه، والتي تضم مركبات ثنائي الفنيل متع�دد الكل�ور 
أو لوثت بها ، وتعد مماثلة لنفايات مركبات ثنائية الفني�ل متع�دد الكل�ور، النفاي�ات الممك�ن إدراجه�ا ض�من 

 .من اتفاقية استوكهولم 1من الملحق رقم  Y 41 و Y8 ،Y9  ،Y10  ،Y12  ،Y13األصناف 
 
المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور، تعني مركبات عطرية تتشكل بطريقة يمكن معها االستعاضة ع�ن  -

) حلقت�ان م�ن البن�زين مربوطت�ان مع�ا ب�رابط كرب�وني وحي�د ( ذرات الهيدروجين في جزيئ ثنائي الفنيل 
-C12H(10: الكل��ور يص��ل ع��ددها إل��ى عش��رة، والص��يغة الجزيئي��ة له��ذه المركب��ات ه��يب��ذرات م��ن 

n)CLn . 
 

تعني مركبات عطرية تتشكل بطريقة يمكن معه�ا االستعاض�ة ع�ن : المركبات ثالثية الفنيل متعدد الكلور 
 –ث��الث حلق��ات م��ن البن��زين مربوط��ة ب��روابط كربوني��ة (ذرات الهي��دروجين ف��ي جزي��ئ ثالث��ي الفني��ل 

: والص��يغة الجزيئي��ة له��ذه المركب��ات ه��ي. ب��ذرات م��ن الكل��ور يص��ل ع��ددها إل��ى أربع��ة عش��ر ) ربوني��ةك
C18H(14-n)CLn . 

 
هي نظيرة للمركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور محتوية على البروم، : المركبات ثنائية الفنيل متعدد البروم

ي جزيئ ثنائي الفنيل ب�ذرات الب�رم يص�ل تتشكل بطريقة يمكن معها االستعاضة عن ذرات الهيدروجين ف
 .C12H(10-n)BRn: عددها إلى عشرة ، والصيغة الجزيئية لهذه المركبات هي 

 
تعني مركبات عطرية تتشكل بطريقة يمكن معها االستعاضة ع�ن ذرات : مركبات النفتالين متعدد الكلور 

والصيغة    الجزيئية لهذه   . ى ثمانية من الكلور يصل عددها إل الهيدروجين في جزيئ النفتالين ، بذرات 
 .C10H(8-n)CLn :المركبات    هي  

 
ك�ل ش�خص طبيع�ي أو معن�وي يح�وز مركب�ات ثنائي�ة الفني�ل : حائز المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكل�ور 

 .متعدد الكلور أو معدات محتوية على هذه المركبات أو نفايات هذه المركبات 



 
النشاط المتعلق بمعالجة النفايات المحتوية :  المركبات من الناحية االيكولوجية التخلص العقالني من هذه

على المركبات ثنائية الفنيل متع�دد الكل�ور، وال�ذي يس�مح بالت�دمير الكام�ل لجزيئي�ات ه�ذه المركب�ات دون 
 .خطورة على صحة اإلنسان والبيئة 

 
م�ن ك�ل اث�ر للمركب�ات ثنائي�ة الفني�ل متع�دد هو مجموع العمليات التي تمك�ن م�ن ال�تخلص : إزالة الثلوت 

وتش�مل إزال�ة الثل�وت . الكلوروالتي يمكن أن تحتوي عليه�ا مع�دات  أو اش�ياء أو م�واد أو وس�ط فيزي�ائي 
أيضا التخلص العقالني ايكولوجيا من النفايات المحتوية على المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلوروالمنتجة 

 . بمناسبة إزالة الثلوت 
 


