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 رــريـتق
 

 ةـات اإلنتاجيـلجنة الفالحة والقطاع
 

 

 76.18مشروع قاهىن رقم 

 يغير ويتمم بمىجبه امللحق ألاول من الظهير الشريف

 (7373مارس  97)7991من جمادي آلاخرة  82الصادر في 

 بمثابة مدوهة التجارة البحرية

 
 

 قســم اللجــان
 الفالحة والقطاعات اإلنتاجيةمصلحة لجنة 

 



 محتوى التقرير

 

 ورقة ثقنية؛ 

 

 ؛الـــحقديم العام 

 

 عرض السيد الىزير؛ 

 

 ؛ ووافقد عليه بدون جعديل مشروع القاهىن كما أحيل على اللجنة 

 

  إثبات حضىر السيدات والسادة املسخشارين؛ 



 

  :املستشار أ بوبكر اعبيد 

  :املستشار محمد عبو 

  :24 9102 يوليوز.  

 

 20 9102 نونرب. 

 

 :  10     

  .إلاجماع 

  

 الس يدة زهرية زيك )رئيسة مصلحة اللجنة( -

 الس يد محمد ادعيجو -

 الس يد أ محد جاميل -

 الس يدة رجاء النيازي -



 بسم هللا الرحمان الرحيم

 

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

 

ز الذي أعذثه لجىة   ٌػزفني أن أعزض على أهظار مجلطىا اإلاىكز هص الحلٍز

ٌغير  81.67الفالحة واللطاعات ؤلاهحاجية بمىاضبة دراضتها إلاػزوع كاهىن ركم 

حمم بمىجبه اإلالحم ألاول من الظهير الػٍزف الصادر في  جمادي آلاخزة  87ٍو

ة 6161مارص  36) 6338 كما وافم عليه مجلظ ( بمثابة مذوهة الحجارة البحٍز

 الىىاب.

خ   بزئاضة الطيذ  8261هىهبر  82ثذارضد اللجىة مػزوع هذا اللاهىن بحاٍر

ش أخىىع وسٍز الفالحة والصيذ ا أبىبكز عبيذ رئيظ اللجىة، وبحظىر الطيذ عٍش

البحزي والحىمية اللزوٍة واإلاياه والغابات الذي ثفظل باضحعزاض الطياق العام 

جي للمىظىمة إلعذاد هذا اإلاػزوع  الذي ًذخل طمن ضياضة ؤلاصالح الحذٍر

ة اإلاؤطزة للطاع الصيذ البحزي، وثحيين مذوهة الحجارة  .البحٍز



ش هظام مزاكبة  أكذكما   ة وجعٍش أن مػزوع هذا اللاهىن ًزمي أضاضا إلى ثلٍى

جعادلها،  أو ( وحذات الطعة 3ضفن الصيذ البحزي التي ثلل حمىلتها عن رالذ )

 ىكاًة ومحاربة الصيذ غير اللاهىوي وغير اإلاصزح به وغير اإلاىظم.وكذلك إلى ال

ٍز أن ملحظيات هذا اإلاػزوع غملد اإلاىاصفات س وأطاف الطيذ الى  

الحلىية لىظام الحعٍزف بالترددات الزادًىكهزبائية، وكيفيات ثثبيحه على متن 

 ىن.الطفن، عالوة على ضن علىبات مالية في حالة مخالفة ملحظيات هذا اللاه

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

 

للذ أغاد الطيذات والطادة اإلاطخػارون بمطحجذات ملحظيات مػزوع  

ة مظامين وأحكام مذوهة  هذا اللاهىن التي تهذف وفلا للطياق العام إلى ثلٍى

م الحجا ة عن طٍز ش دور هظام مزاكبة ضفن الصيذ، وثكثيف رة البحٍز ة وجعٍش ثلٍى

 الىكاًة ومحاربة الصيذ غير اللاهىوي وغير اإلاصزح به وغير اإلاىظم.

ذة الىاردة بمػزوع كاهىن ركم   وثجذر ؤلاغارة إلى اهه عىذ عزض اإلاادة الفٍز

حمم بمىجبه اإلالحم ألاول من الظهير الػٍزف الصادر في  81.67  جمادي  87ٌغير ٍو





 

 

 

 

 

 



المملكة المغربية

وزارة الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية والمياه والغابات

76.18مشروع القانون رقم 

1337من جمادى االخرة 28يغير ويتمم بموجبه الملحق األول من الظهير الشريف الصادر في 

بمثابة مدونة التجارة البحرية( 1919مارس 31)

2019نونبر 20اإلنتاجية، بتاريخ الفالحة والقطاعات لجنة 



ضمنالقانونهذامشروعيدخل:

دالصيلقطاعالمؤطرةالقانونيةللمنظومةالتدريجياإلصالحسياسة

البحري؛

ةالتقنيالمستجداتاستعمالخاللمنالبحرية،التجارةمدونةتحيين

منرتعتبالتيالبحري،الصيدأنشطةمراقبةمجالفيوالتكنولوجية

.أليوتيساستراتيجيةأولويات

السياق العام



أهداف المشروع

إلىالقانونهذامشروعرميي:

وحدات3عنحمولتهاتقلالتيالصيدسفنمراقبةنظاموتعزيزتقوية

؛(القانونيةالغيرالصيدقواربتعددمحاربة)تعادلهاأوالسعة

مالمنظوغيربهالمصرحوغيرالقانونيغيرالصيدومحاربةالوقاية.





مضمون المشروع

علىالقانونهذامشروعنصي:

تعادلها،أوالسعةوحدات3حمولتهاتقلالتيالصيد،سفنتوفرإلزامية

كهربائية؛الراديوبالتردداتالتعريفنظامعلى

والتيسفن،الهذهمتنعلىتثبيتهوكيفياتالنظاملهذاالتقنيةالمواصفات

تنظيمي؛بنصستحدد

القانونهذامقتضياتاحترامعدمحالةفيالماليةالعقوبات.



إشادة دولية خاصة بالمشروع

َج المشروع  ِّ الصيد التقليدي ابتكار تقني في مجالكأفضللإلشارة، فقد تُو 

، وذلك خالل (FAO)من طرف المنظمة العالمية لألغدية والزراعة 

بمراكش الملتقى الوزاري العالي المستوى حول الصيد المستدام، الذي نظم

.2019يونيو 12و11يومي 



 

 

 

 

 

 مشروع القانىن كما أحيل على اللجنة 

 ووافقت عليه بدون تعديل
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