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 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

 

أعرض أمام أنظار مجلسنا الموقر نص التقرير الذي  أنيشرفني  

أعدته لجنة القطاعات اإلنتاجية بمناسبة دراستها لمشروع قانون رقم 

 .(مجلس النواب )كما أحيل من  المتعلق بالتلوث الناجم عن السفن 81.96

 يوميتدارست اللجنة مشروع هذا القانون خالل اجتماعيها المنعقدين  

ر اعبيد رئيس ـــــــرئاسة السيد أبوبكـــــــــب، 1219يناير  91و  91

وزير التجهيز  د عبد القادر اعمارة ــــــــور السيـــــــــاللجنة، وبحض

 والنقل واللوجستيك والماء.

اله جنة عقدت اجتماعيها المذكورين أعوتجدر اإلشارة إلى أن الل 

ة المستشارين، فيما شارك باقي بحضور عدد محدود من السيدات والساد

أعضاء اللجنة عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد تفعيال لإلجراءات 

والتدابير الوقائية واالحترازية المتخذة من لدن أجهزة المجلس في هذا 

 الصدد جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.



مشروع القانون رقم حول  بتقديم عرضالسيد الوزير  تفضل بداية  

إلى أهمية  من خالله تطرق المتعلق بالتلوث الناجم عن السفن،  81.96

متميز الجغرافي التموقع الالقطاع البحري في االقتصاد الوطني، بفضل 

بمفترق أهم طرق كلم، وأيضا التواجد  0022على ساحل بحري طوله 

سفينة سنويا في  ألف 922التجارة البحرية الدولية حيث يتم عبور أزيد من 

 .1202ظل سن بالدنا الستراتيجية مينائية واعدة في أفق سنة 

داخل المنظومة البحرية  استعرض السيد الوزير وضع المغربكما  

حيث  9182سنة  (OMI)الدولية بعد االنضمام للمنظمة البحرية الدولية 

ية أصبح عضوا دائما بها، فضال عن انضمامه أيضا لمذكرة التفاهم الدول

(MED MOU)  والتعاون مع الوكالة األوروبية للسالمة 9111سنة ،

 .1228منذ سنة  Safe Med))البحرية في إطار مشروع   

وقد ترتبت عن انضمام المغرب ومصادقته على المواثيق الدولية  

مسؤوليات قانونية على ثالثة  -حسب توضيح السيد الوزير–ذات الصلة 

مايفرضه ذلك من مراقبة مع  الميناءة لدومستويات أساسية وهي 

امتثال السفن األجنبية الراسية بالموانئ المغربية ألحكام المعاهدات 

ا المستوى على حقوق المغرب بحيث يؤكد هذ دولة الساحلالدولية، ثم 

يهم لواليته، و الخاضعةفي االختصاص القضائي على المناطق البحرية 

يشكل ضمانا اللتزام السفن الذي أصبح  دولة العلمالمستوى األخير 

 .المغربية بالمعايير والقواعد الدولية



السيد الوزير إلى التحديات التي تلزم المغرب بوضع إطار  كما أشار 

أهمية رواج المالحة البحرية قبالة  على رأسهاقانوني للمحافظة على البيئة 

ة المرتبطة بالسالمة، السواحل المغربية، والتقيد بتنفيذ االلتزامات الدولي

المقتضيات المنبثقة عن اتفاقية  بينهامن  البحري والتلوث  واألمن

(SOLAS)  ومدونة األمن البحري، واتفاقيات(MAR POL) 

 .AFS) (و ((BWMو

المسببة للتلوث البحري، لخصها  المقذوفاتنواع ولتحديد وتدقيق أ 

، والمياه العادمة للسفن، نظم السيد الوزير في المواد النفطية أو خالئطها

الشوائب أو تثبيتها أو استخدامها، مركبات عضوية  التصاقمقاومة 

، المواد نفايات السفن مواد ضارة تعمل كمبيدات حيوية، أوقصديرية 

المواد الضارة المنقولة بحرا في  ثمالسائلة الضارة المنقولة بكيفية سائبة، 

 طرود.

التشريعات الدولية  أهمإلى  السيد الوزير تطرقومن جهة أخرى،  

الملزمة في مجال مكافحة التلوث البحري كاتفاقية األمم المتحدة حول 

ماي  09والتي صادق عليها المغرب بتاريخ  9161قانون البحار لسنة 

، صادق عليها 16/9110لسنة  (MARPOL)، ثم اتفاقية ماربول 1221

 .9111فبراير  10المغرب بتاريخ 

بوضع إطار قانوني للمحافظة على البيئة  رتباطا بالسياق الملزموا 

البحرية المغربية، تطرق السيد الوزير إلى التعريف بالمنظومة الحالية 



للوقاية من التلوث البحري بالمغرب سواء تعلق األمر بالجهات المتدخلة 

إطار في الوقاية من التلوث البحري على رأسها الوزارة المكلفة بالبيئة في 

التعاون والتنسيق مع مركز المالحة البحرية، أو بالمساطر الجاري بها 

 العمل للوقاية من التلوث البحري ببالدنا.

ركز السيد الوزير على أهمية وضع إطار  ومن هذا المنطلق 

تشريعي وطني يتناسب مع التزامات المغرب بتنزيل مقتضيات االتفاقيات 

جل حماية المياه اإلقليمية الوطنية عن ن أذلك مالدولية المصادق عليها، و

 وإقرار العقوبات المتناسبة مع مخالفات، طريق سلوك مساطر المتابعة

 عن التلوث البحري. يتهاسؤولومالسفن 

أن إعداد مشروع هذا القانون يستمد  موضحا السيد الوزير تابعو 

القانونية من االتفاقيات الدولية المتعلقة بمراقبة النظم الضارة  مرجعيته

المانعة للقاذورات على السفن، وبضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب، 

 بمالحقها الستة. 16/9110 (MARPOL)وكذلك اتفاقية ماربول 

المشروع ترمي إلى وضع مقتضيات  هذا أن أهم أهداف دورأكما  

المخالفة حفاظا على الرصيد  وحجم ة بخطورةزجرية وربط العقوب

 المحيط والنظم البحرية بالمغرب.والسمكي وحماية البيئة، 

 

 



 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

المتعلق بالتلوث  81.96مشروع القانون رقم  في مستهل مناقشة 

الخطوة  بأهمية هذهالناجم عن السفن، أشاد السيدات والسادة المستشارون 

لبنة أساسية تكرس أهمية القطاع  ستشكلالتي  ،الغير المسبوقة التشريعية

البحري في التنمية االقتصادية لبالدنا، كما تساهم في تعزيز السيادة 

 الحدود البحرية. اه اإلقليمية وترسيمالوطنية على المي

مقتضيات المشروع، تم االستفسار عن طبيعة العقوبات ب وعالقة 

المترتبة في حق السفن المختصة بنقل الهيدروكربورات أو خالئطها عند 

 الإرادية لمواد نفطية داخل المياه البحرية.  تتسريباحدوث 

إذا كانت سفن الصيد البحري معنية أيضا  كما تم التساؤل حول ما 

كميات هائلة من  عند إلقاءهاهذا القانون وبمقتضياته الزجرية  بأحكام

في المحتملة اتها ة في قاع البحر دون اكتراث بتداعيمصايد األسماك الفاسد

 تلويث الوسط اإليكولوجي البحري.

عزيز تقوية وت وركزت مداخالت السيدات والسادة المستشارين على 

دور آليات المراقبة والمعدات التقنية، وتكثيف عمليات التتبع وضبط 

المخالفات المرتكبة الناجمة عن إلقاء مقذوفات ملوثة وذلك حماية لمياهنا 

اإلقليمية، كما تمت الدعوة إلى العمل على توفير الموارد البشرية الكافية 



تنزيل المقتضيات الجديدة وفقا ألحكام هذا القانون في إطار ب التي ستعنى

  .تعبئة وإعداد قبليتأهيل وماتستدعيه من 

 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

 

ادة ــــــسيدات والســــــداخالت الــــــوابه على مــــــالل جــــــــــخ 

الوزير على أهمية المقتضيات الواردة  دد السيدــــن، شــــــاريـــــالمستش

ضمن أحكام مشروع هذا القانون ، التي تتجلى أساسا في حماية مياهنا 

اإلقليمية، والحفاظ على البيئة البحرية بتخفيض انبعاثات ملوتاث الهواء 

وجودة الثروة الوسط البحري تحسين نوعية الحرص على وأيضا 

بتعزيز  أساسا ت يرتبطعلى أن تحقيق هذه الغايا مجددا التأكيدة، يكالسم

عن التلوث  ةالمسؤولما يتيح المتابعة القانونية للسفن اإلطار التشريعي ب

 البحري وترتيب العقوبات الزجرية حسب حجم وخطورة المخالفة.

سيد الوزير النفطية الالإرادية، أوضح ال تالتسريباأما فيما يخص  

( 0في إطار االستثناءات المنصوص عليها بالمادة الخامسة ) مندرجةأنها 

 أوال: مع تقييد هذا االستثناء بشرطين أساسيين يرتبطان من هذا القانون

بضرورة اتخاذ مالك السفينة، أو مجهزها أو مستأجرها أو قبطانها جميع 

قبل  التدابير المعمول بها بمجرد اكتشاف تضرر السفينة أو تجهيزاتها



تبوث غياب عنصري اإلهمال وسوء البنية الموكول البت  ثانيا:و، القذف

 لقضاء المغربي.ل فيهما

صيد البحري، أفاد مقذوفات مصايد األسماك من طرف سفن الوعن  

في اتفاقية  السيد الوزير أنها غير واردة ضمن لوائح الملوثات المشار إليها

 ( من هذا القانون.1ماربول ومالحقها الستة وفقا ألحكام المادة )

السيد الوزير  أوضحومعدات المراقبة التقنية،  أما فيما يتعلق بآليات 

البحرية يمارس مهامه بشكل دائم ومستمر  أن مركز مراقبة المالحة

مراقبة السفن بالمياه اإلقليمية المغربية، والمكلفة ب المسئولةالجهة  باعتباره

مع التزامات  في إطار االنسجاموأضاف أيضا أن هذه المراقبة  تتم 

غياب إطار تشريعي  رغمالمغرب بتنفيذ االتفاقيات الدولية ذات الصلة 

 آليات مراقبة المالحة البحرية.لضبط وتنظيم  مالئم

 تطرق السيد الوزير إلى المجهودات المبذولة ولمزيد من التوضيح 

على مستوى تبادل المعلومات مع الوكالة األوربية للسالمة البحرية حول 

سن تشريع  األمر الذي اقتضىالتلوث البحري الناجم عن مقذوفات السفن، 

،  الدولية التي صادق عليها المغرب وطني يتالءم مع االتفاقيات والمواثيق

 وتقوية دور القضاء المغربي القانونية الحماية من شأنه تعزيز الذيو

في زجر المخالفات وترتيب الجزاءات المتناسبة مع خطورة  المختص

 التلوث وحجمه.



تنزيل لمواكبة الموارد البشرية الكافية والمؤهلة  وبخصوص 

( من هذا 01مقتضيات هذا القانون، استدل السيد الوزير بأحكام المادة )

القانون المحددة لألشخاص الموكول إليهم مهام البحث عن المخالفات 

 .ةوواضح ةدقيق بكيفيةوضبطها وتحرير محاضر بشأنها 

 

 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

المستشارون المحترمون، السيدات والسادة  

 

المتعلق بالتلوث  81.96بعد االنتهاء من مناقشة مشروع قانون رقم  

 الناجم عن السفن، وتفعيال لحق التعديل البرلماني وفقا لمقتضيات المادة

يناير  90، تقرر تحديد تاريخ المستشارين لمجلس من النظام الداخلي 128

 هذه األخيرةلوضع التعديالت لدى مصلحة اللجنة، كآخر أجل  1219

توصلت بتعديالت من طرف فريق العدالة والتنمية بلغت في مجموعها 

عنوان ، 99، 8، 0( تعديال شملت المواد التالية، )المادة األولى، 12)

 (.11، 19، 12، 01، 06، 01، 16، 91، 90الفرع الخامس، 

المخصص  1219يناير  91 وخالل اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 

وبعد للبت في التعديالت والتصويت على مشروع قانون السالف الذكر، 

 االستماع إلى شروحات وتوضيحات السيد الوزير تم سحب عدد من



(، فيما 19،12،01،16،99،"ثالث تعديالت" 0) بشأن المواد التالية: التعديالت

،عنوان الفرع 8األولى،المادة ):التاليةالمواد  تعديالت تم قبول

همت المادة  تم قبولها جزئيا فقدالتي التعديالت (، أما 06،91،90الخامس،

(، في حين أن التعديالت التي أعيدت صياغتها بشكل توافقي داخل 0)

 (.11و  01اللجنة شملت المادتين )

تعلق بالتلوث الم 81.96وعند عرض مواد مشروع قانون رقم  

لتصويت وافقت عليها اللجنة وعلى المشروع ا الناجم عن السفن على

  .معدال باإلجماعبرمته 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 عرض السيد الوزير

 

 



المملكة المغربية
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء
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2021يناير 12

لجنة القطاعات اإلنتاجية
-مجلس المستشارين -



محاور العرض
وزارة التجهيز والنقل 

واللوجستيك والماء
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أهمية القطاع البحري في االقتصاد الوطنيمقدمة

كلم من السواحل3500❑

مفتوحة للتجارة الدولية14منها ميناء،43❑

من المبادالت التجارية تمر عبر الموانئ  95%❑

(عالميا 35)تحسن معدل الربط البحري للمملكة ❑

المسافنةمليون طن  من رواج 31مليون طن من السلع بما فيها 153❑

مليون طن من منتوج الصيد البحري1.38❑

مليون مسافر بحرا 5,1❑

متميزموقع جغرافي

طرق التجارة البحرية الدوليةالتواجد بمفترق أهم•

ه عبور أزيد من مئة ألف سفينة سنويا بسواحل•

2030فق أفي مينائيةالاالستراتيجية•

سمكية متنوعة و هائلةروةث•



مقدمة داخل المنظومة البحرية  الدوليةيالمغربالوضع 

مركز لالمغرباحتضان❖

؛المعلوميات

فن المشاركة الفعالة في مراقبة الس❖

سبة النفق وبموانئ المملكة جنبية األ

؛الصددا ذالمئوية المحددة في ه

الحضور الفعال بجميع اجتماعات❖
.ن المعنية االلج

المنظمة البحرية عضو بمجلس❖

الدولية؛ 

منظمة ن التابعة للاباللجفعالة مشاركة ❖
،لجنة السالمة، اللجنة القانونية) 

؛...(حماية البيئةلجنة 

.ل دائم بالمنظمةثممانتداب❖

1960

انضمام  المغرب للمنظمة البحرية الدولية

OMI

1997

كرة التفاهم الدوليةذانضمام  المغرب لم

(MEDMOU)

من استفادة األطر البحرية المغربية❖

ية و برامج التكوين في السالمة البحر

؛حماية البيئة البحرية

المغربية مواكبة اإلدارة البحرية❖

ظمة من لدن المنالفتحاصهاللتحضير 

؛OMIالبحرية الدولية 

CleanSeaNetاستغالل نظام ❖

ي الخاص برصد حاالت التلوث البحر
.عبر األقمار االصطناعية

2006

مع الوكالة االوروبية للسالمة المغربتعاون 

SafeMed البحرية في إطار مشروع
(SAFEMED))



مقدمة صادق عليهاالمالدولية المواثيق إزاء القانونية للمغرب المسؤولية 

مستوياتثالثةعلىالمسؤولياتذههس تمار

دولة العلم

السمممممفنالتمممممزامضممممممان•

بالمعمممممممممماييرالمغربيممممممممممة

.الدوليةوالقواعد

ساحلالدولة 

فميالمغمربحقوقتأكيد•

القضممممممائياالختصمممممما 

البحريممممةالمنممماطقعلمممى

.هلواليتالخاضعة

دولة الميناء

فن السممممامتثممممالمراقبممممة•

األجنبيممممممممممممة الراسمممممممممممممية 

كامألحبالموانئ المغربية 

.الدوليةالمعاهدات 



لبحرية طار قانوني للمحافظة على البيئة اإالتحديات التي تلزم المغرب بوضع مقدمة

البضائعنقل
؛من التجارة الخارجية المغربية تعبر بحرا% 95من أزيد•

مليون طن؛153الرواج اإلجمالي للموانئ المغربية يتجاوز •

سفينة تمر بالمياه اإلقليمية الوطنية؛100000أزيد من •

ية في المئة من السفن التي تعبر المياه اإلقليم26حوالي •

.للمغرب تحمل موادا خطر

المسافريننقل

سنويامسافرمليون5منرثوأكسيارةمليونمنزيد•

فيرحلة85يعادلماأياالسبوعفيرحلة631منازيد•

فرينالمسابرواجالمختصةالموانئجميعمستوىعلىاليوم

"مرحبا"العبورعمليةخاللوذلك،

الصيد البحري
الصيدمنتوجمنطنمليون1.38•

.البحري
أكترحمولتهاسفينة485يعادلما•

طن100من

البحريالتلوث

(MARPOL)1973/78ماربولاتفاقية •

عة االتفاقية الدولية بشأن مراقبة النظم الضارة المان•

(AFS)للقاذورات على السفن

رواسب االتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة وال•

(BWM)في السفن

البحرياألمن

االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار •

(SOLAS)

ةالمينائيالمدونة الدولية ألمن السفن والمرافق •

(ISPS CODE)

البحريةالسالمة

(SOLAS)االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار •

(LOAD LINE)االتفاقية الدولية لخطوط التحميل •

ارة االتفاقية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة والخف•

(STCW)للمالحين

االلتزامات الدولية

رواج المالحة البحرية قبالة السواحل المغربيةأهمية

؛ خط بحري سنويًا000 31سفينة تستغل 000 13•

؛طن000 100عملية رسو للسفن التي تزيد حمولتها عن 000 250•

.مليون طن من النفط الخام420رحلة لناقالت النفط محملة ب  29 42•

أهمية الرواج البحري بالموانئ المغربية



مكافحة التلوث البحريمنظومة تكريس السالمة و األمن البحريين و مقدمة

و اتفاقيققة MARPOLتطبيققق المقتضققيات المنبثقققة عققن اتفاقيققة  •
BWM و اتفاقيةAFS؛

لنفطيققة موافققاة المنظمققة البحريققة بالتقققارير المتعلقققة بنقققل المققواد ا•
لسقواحل لالستفادة من صندوق التعويض الدولي في حالة تعقرض ا

المغربية لتلوث بحري ناجم عن حادثة بحرية؛

لوث المنظمققة البحريققة المتعلقققة بققالتالمشققاركة فققي جميققع أشققغال •
البحري؛ 

التكوين المستمر في مجال مكافحة التلوث البحري؛•

اعات المعنية القيام بتمرين ميداني كل سنتين تساهم فيه جميع القط•
فقققي رطقققار التعبئقققة لمواجهقققة أي حقققادث بحقققري محتمقققل تفعقققيال 

.لمقتضيات الظهير المنظم لهذا التمرين

مكافحة التلوث البحري

؛البحرياألمنمدونةوSOLASاتفاقيةعنالمنبثقةالمقتضياتتطبيق•

؛الوطنيللعلمالحاملةالسفنمن%100مراقبة•

؛المغربيةبالموانئالراسيةاألجنبيللعلمالحاملةالسفنمن%15مراقبة•

؛الموانئبشرطةمتعلق71.18رقمقانونمشروعرعداد•

والموانئ؛السفنأمنبشأنمرسوممشروعرعداد•

؛السفنبسالمةالمتعلق18-79رقمقانونمشروعرعداد•

؛الترفيهبمالحةالمتعلق20-02رقمقانونمشروعرعداد•

؛اإلنقاذوالبحثآلياتتفعيل•

:يةالمعلوماتالمراقبةآلياتمنلمجموعةالمغربيةالسواحلمستوىعلىررساء•

(AIS)الساحليةللمالحةللسفناآلليالتعريفنظام1)

(LRIT)البحارأعاليفيبعدعنالسفنوتتبعتحديدنظام2)

بممرحةالمالتنسيقومراقبةعلىللعملالبحريةالمالحةمراقبةمركزتخصيص•
.بالمنطقةالبحريالنقللكثافةبالنظرطارقجبلمضيق

السالمة و األمن البحري



البحريأنواع اإللقاء أو القذف  المسببة للتلوثمقدمة

لمواد النفطية أو ا
خالئطها

المياه العادمة 
للسفن

لتصاقإنظم مقاومة 
الشوائب أو تثبيتها أو 
استخدامها إذا كانت 

مركبات ى تحتوي عل
عضوية

مركبات عضوية 
أو مواد قصديرية

ضارة تعمل 
كمبيدات حيوية

نفايات السفن

المواد السائلة 
الضارة المنقولة 

بكيفية سائبة

المواد الضارة 
المنقولة بحرا في 

طرود



التشريعات الدولية الملزمة في مجال مكافحة التلوث  مقدمة

بيئةالتلوثمنعأجلمنالدوليةوالمعاييرللقواعدفيهاالمسجلةأولعلمهاالرافعةالسفنامتثالالدولتضمن

.واألنظمةالقوانينهذهلتنفيذيلزممالذلكتبعاوتعتمد،السفنمنالبحرية

بهدفالمطبقةوالمعاييرللقواعدطبقاتبنتهاالتيواألنظمةللقوانينمخالفةأيمتابعةفيالحقالساحللدولة

االقتصاديةالمنطقةأواإلقليميةمياههاداخلالمخالفةارتكبتإذاالسفنعنالناتجالتلوثواحتواءوتقلي الوقاية

.المناطقلهذهمعادلةتأثيراتلهامنطقةأوالخالصة

1982اتفاقية األمم المتحدة حول قانون البحار لسنة 

یةرلبحالبیئةاوثتللمنعكلوذ،بهامةزلملافقاتهارموالتفاقیةاهذهمحكاأقبیطبتالتفاقیةافيفاطرألادعهـتت

.التفاقیةافیخالبماوادلماهذهلمثعلىويتحتتنفایاأورةضاوادمفیرتصنعلناشئا

73/78ماربولاتفاقية 

2007ماي31

1994ریرافب25

تاريخ المصادقة

تاريخ المصادقة



بالمغربالبحريالتلوثالمنظومة الحالية للوقاية من مقدمة

:أوال
البحرية وروبية للسالمةتفاقية مع الوكالة األالالمغرب ابرام

فن  لتبادل المعلومات حول التلوث البحري الناجم عن الس

Clean Sea Net

:تانيا 
وضع المسطرة التالية

تميمحتملتلوثبأيالتجاريةالمالحةمديريةاشعار❖

؛يةوروبألاللوكالةالتابعةالصناعيةباألقمارضبطه

لالمتوصاتالمعلومبالمعنيةطرافاألجميعاشعار❖

بها؛

ناعيةالصباألقمارضبطهاتميالتيالزيتبقعمعاينة❖

؛الملكيةالبحريةقواتالطرفمن

تهاحالوالتجاريةالمالحةمديريةطرفمنتقريراعداد❖

.البحريةللسالمةوروبيةاألالوكالةعلى

مركز مراقبة 
المالحة 
البحرية

الوزارة 
المكلفة 
بالبيئة الوكالة 

الوطنية 
للموانئ

السلطة 
البحرية 
لميناء 
طنجة 
المتوسطي

الوقاية 
المدنية

مركز 
البحث و 
اإلنقاذ

القوات 
الجوية 
الملكية

الدرك 
الملكي 
البحري

الوزارة 
المكلفة 
بالصيد 
البحري

البحرية 
الملكية

بالمغربالبحريالتلوثالوقاية من الجهات المتدخلة في 
بالمغربالبحريالتلوثالمسطرة الجاري بها العمل للوقاية من 



على المعدات التقنية من اجل حماية المياه توفرالمغرب
للمغرباإلقليمية

ة بطنجةالبحريالمالحة مركز مراقبة •

مركز البحث و االنقاذ ببوزنيقة•
سفن المراقبة و طائرات مروحية •

(AIS)للمالحة الساحلية التعريف اآللي للسفننظام•

(LRIT)البحارأعاليفيبعدعنالسفنوتتبعتحديدنظام•

البحريةللسالمةاألوروبيةللوكالةالتابعCleanSeaNetنظام•

نزيل لمغرب بتحيين التشريعات الوطنية من خالل تاالتزام 

تفاقيات الدولية المصادق عليها مقتضيات  اال

غياب إطار قانوني وطني ينزل مضامين  االتفاقيات الدولية المصادق عليها 

من طرف المغرب و يسمح له  بمتابعة و معاقبة السفن المسؤولة عن 
التلوث البحري

المغربيةمحافظة على البيئة البحريةللطار قانوني ضرورة وضع إ

AFS

ضرورة حماية المياه اإلقليمية للمغرب

مشروع قانون رقم 

69.18

بالتلوث الناجم المتعلق
عن السفن

SOLASاالتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار •

1973/78MARPOLماربولاتفاقية •

BWMاالتفاقية الدولية لضبط وردارة مياه الصابورة والرواسب في السفن•

AFSاالتفاقية الدولية بشأن مراقبة النظم الضارة المانعة للقاذورات على السفن•

ياه حماية البيئة البحرية وتخفيض انبعاثات ملوثات الهواء، وتحسين نوعية م

 ً البحر وجودة الثروة السمكية كماً ونوعا



69.18مراحل إعداد مشروع القانون رقم مقدمة

األوليةالصيغةرعداد

يقبتنسوبمعيةللمشروع

دالصيوالفالحةوزارةمع

يةالقرووالتنميةالبحري

وزارةوالغاباتووالمياه

ووالبيئةالمعادنوالطاقة

.العدلوزارةمعبتشاور

عرض مشروع القانون 

69.18رقم

م عن بالتلوث الناجالمتعلق

السفن على األمانة العامة

.للحكومة

النوابمجلسعلىإحالته

2019يوليوز11الخميس

ةاألساسيالبنياتلجنة)

.(ةوالبيئوالمعادنوالطاقة

قبلمنعليهالمصادقة

المنعقدالحكوميالمجلس

.2019ماي16بتاريخ

4 3 2 1



69.18رقم أهم أهداف مشروع القانونمقدمة

الحفاظ على الرصيد 
السمكي وحماية 
النظمالمحيط و البيئية 
البحرية بالمغرب

لية التشريعات الدونقل 

عليها في المصادق

مجال مكافحة التلوث

في القانون الوطني  

وضع مقتضيات زجرية و
بخطورة ربط العقوبة
حجم السفن و خطورة)المخالفة 

(الملوثات الملقاة

عامة الحكام األ
المجال و

التطبيقي 
التعريفات و

شروط قذف 
السفن للملوثات

في الوسط 
البحري وفي 

الجو 

أحكام متفرقة 
االختصاصات 

والمساطر
المخالفات 
والعقوبات

أحكام ختامية

69.18أبواب مشروع القانون رقم 



مقدمة 69.18نبنى عليها مشروع القانوناالقانونية التي المرجعية

1973/78ماربولاتفاقية

:الستةهابمالحق

التلوثمنعلوائح:األولالملحق•
؛بالزيوت

مكافحةلوائح:الثانيالملحق•
بة؛وسائضارةسائلةبموادالتلوث

ثالتلومنعلوائح:الثالثالملحق•
ةوالمنقولالمعبئةالمؤذيةبالمواد
بحرا؛

التلوثلوائح:الرابعالملحق•
السفن؛مجاريربقاذورات

ثالتلومنعلوائح:الخامسالملحق•
السفن؛بقمامة

تلوثمنعلوائح:السادسالملحق•
.السفنمنالهواء

وإدارةلضبطالدوليةاالتفاقية
فيوالرواسبالصابورةمياه

السفن

13فيبلندنالموقعةBWMاتفاقية

األمروالصادر2004فبراير

مرقالشريفبالظهيربتنفيذها

األولربيع16بتاريخ1.14.47

(2017ديسمبر5)1439

مراقبةبشأنالدوليةاالتفاقية
المانعةالضارةالنظم

السفنعلىللقاذورات

نظمالمراقبةبشأنالدوليةاالتفاقية

علىللقاذوراتالمانعةالضارة

Convention)السفن AFS)و

الظهيرببتنفيذهااألمرالصادر

1بتاريخ1.09.121رقمالشريف

أغسطس2لالموافقرمضان

2011.



مقدمة

شكراً على حسن إصغائكم 



 

 

 

  

 

 اللجنة أحيل علىمشروع القانون كما 
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تعديالت الفرق المقترحة على 

 مشروع القانون

 

 



1 
 

 على مشروعالعدالة والتنمية بمجلس المستشارين  ق يفر تعديالت

 لوث الناجم عن السفنبالت يتعلق 81.96 القانون رقم 

رقم 

 المادة

رقم 

 التعديل
 التعليل التعديل المقترح المادة األصلية

 .  لمادةا

 

 

 

 

 

 

التعدددددد    

1 

 

 حددد ذ  ددداا الادددام ا البقدددا  الث ادددط   ددد    ددد   ال  ددد  

 ددب   ،الجد  البدداعن  دس ال دلسذ وللداا ال دي أو  الاحدي 
    ما أ مبد  ذداا ال دلس ل ث   دا  لدس ال  د  الاحدي  أو 

 لس الج ؛ و ح ذ الشديو  التدس  ث دس ل  دلس أا  اد   ولالدا
 الثثب  ةذاذ ذوا أا  عتاي  اه الثااولا  بعض الث  بااا

و ب  أ ضا     مب  ا تعثال،     ال دلس، البدااتا  
اق الشددد اال التدددس  حتددد     ددد  مي ادددا  الثااومدددة صلتبددد

 ض  ة ذب  ي ة أو     م اذ أخيى ضارة، و ح ذ مقامدا 

 بالبقن ال ليبية الثااومة صلتباق الش االذ خاصا

 

 

 

 

 

 ح ذ  اا الاام ا البقا  الث اط   د    د   ال  د  

 ،أو الجدد  البدداعن  ددس ال ددلسذ وللدداا ال ددي  الاحددي 
 ب      ما أ مبد  ذداا ال دلس ل ث   دا  لدس ال  د  

الاحي  أو لس الج ؛ و ح ذ الشيو  التس  ث س ل  لس 
اذ ذوا أا  عتادي  داه بعدض الثد  باداا أا  ا   ولالدا

 الثثب  ةذالثااولا  

  ، علىىىى السىىىفن،و دددب  أ ضدددا   ددد  مبددد  ا دددتعثال

الثااومدددة صلتبددداق   الغىىى ا ات  السىىىفن للغىىى ا ات

 حت       مي اا   ض  ة ذب  ي ة الش اال التس 
بدالبقن  أو     م اذ أخيى ضارة، و ح ذ مقاما خاصا

 ال ليبية الثااومة صلتباق الش االذ

 

 

 
 تجويد الصياغة

 5  لمادةا

 

التعدددددد    
1 

 

أ دهه، ص  عتادي ذدالا مثب  دا  4ا تثباء مدس أك دا  الثداذة 
  ليبة:الااا الا   ا   به 

ألعددد  ضدددثاا  دددهمتلا أو  دددهمة  دددليبة أخددديى أو  - 1

 اذثلا أو ر ابلا أو إلمااذ أرواح بشي ة لس الاحي، شدي  ة 

أ ددهه، ص  عتاددي ذددالا  4ا ددتثباء مددس أك ددا  الثدداذة 
ألس اب تشىييلية وو   ليبةمثب  ا الااا الا   ا   به 

 :عرضية

ألعد  ضدثاا  ددهمتلا أو  دهمة  دليبة أخدديى  - 1

 
 تدقيق الغيا ة

 

 



2 
 

رقم 

 المادة

رقم 

 التعديل
 التعليل التعديل المقترح المادة األصلية

 

 

 

 

التعدددددد    

2 

 

 

 

 

 

التعدددددد    

3 

 

 

 

 

التعدددددد    
4 

 أا    ا  اا الااا    ال  ي ة ال كي ة لث اعلة الخ ي؛

الثدددا  رة أو  جليها لدددا،    دد  ر دددي  ضدددير ال دددليبة - 2

 : الشي يس التالييسشي  ة ا تيلاء 

أ( أا    ا عثي  الت ابيي الثعث ل بلا ذ  ا خا ، بثجديذ 

ا تشاا الضير أو الااا، مس أع  ر ااا الااا أو  ا يبه 

 مبه؛أو الح  

ب( أص   دد ا مالددس ال ددليبة أو مجله ددا أو م ددت عي ا أو 
ركد ا  الضدير أو  بديا ذا املا ذ  ذا  بتبديله رمدا ببيدة 

 بإ ثال م    ثه باكتثال ك و  ضير  س ذلس؛

بث الاة م دااة مدس ال د  ة الثختبدة، ذبد  م الحدة  - 3

كاذ ة      معيبة وألع   ا ي  الضير البا ج  دس الت د   

 رل  أذ  ك  مث سذ

ولددس عثيدد  األكدد ال،  ثبدد  مبعددا   يددا ذدداا الث   ددا  لددس 
 الثيعاميةذاألو ا  الاحي ة اللشة  الشعاب 

أو  اذثلا أو ر ابلا أو إلمااذ أرواح بشي ة لس الاحي، 

شدددي  ة أا   ددد ا  ددداا الاددداا  ددد  ال  دددي ة ال كيددد ة 

 علة الخ ي؛لث ا

  دددددد  ر ددددددي  ضددددددير ال ددددددليبة الثددددددا  رة أو  - 2
الشروط   الشي يس التالييس جليها لا، شي  ة ا تيلاء 

 : التالية

أ( أا    ا عثي  التد ابيي الثعثد ل بلدا ذد  ا خدا ، 

بثجدديذ ا تشدداا الضددير أو الادداا، مددس أعدد  ر ادداا 

 مبه؛الااا أو  ا يبه أو الح  

له دددددددا أو ب( أص   ددددددد ا مالدددددددس ال دددددددليبة أو مج
م ت عي ا أو ذا املا ذد  ذدا  بتبديله رمدا ببيدة ركد ا  

الضير أو  بيا بإ ثدال مد    ثده باكتثدال كد و  

 ضير  س ذلس؛

بث الاددة م ددااة مددس ال دد  ة الثختبددة، ذبدد   - 3

م الحددة كاذ ددة   دد   معيبددة وألعدد   ا ددي  الضددير 
 البا ج  س الت    رل  أذ  ك  مث سذ

بطلىىىن مىىىن   يىىىر الممنوعىىىة المىىىواد المقةوفىىىة -4

حىىدد ا بنىىود اإلدارة وتحىىإ راىىرافوا، وفىىق اىىروط ي

 تحمالت1ال دفتر 

ولس عثي  األك ال،  ثب  مبعدا   يدا ذداا الث   دا  

 لددددس األو ددددا  الاحي ددددة اللشددددة  الشددددعاب الثيعاميددددة

 00122المناطق المحمية المنشأة ط قا للقانون رقىم و

 

 

 تدقيق ليوي

 

 

 

 

 

 

 رمكانية ردراج

قةف مواد في 

 الوسط ال حري

 بطلن من اإلدارة

وفق اروط 

ون محددة دون 

تعت ر  ةه 

المقةوفات من 

المقةوفات 

 الممنوعة1

 

المناطق  رضافة

المحمية المنشأة 

ط قا للقانون رقم 

المتعلق  00122
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 التعديل
 التعليل التعديل المقترح المادة األصلية

 ذالمتعلق بالمناطق المحمية

  ذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالمناطق 

 المحمية1

 

 9  المادة

 

 

 

 

التعدددددد    

1 

 ا   بتبي للا  التس ص  عتاي مس الثااولا  الثثب  ة   س
، ال لس الباذ ة ل لي رو يب را  أو خها  اللي رو يب را 

ولط الشيو  وك ل ال يليا  الثح ذة بب   بقيثس والتدس 
  خددددا بعدددديس اص تاددددار ماتضدددديا  الث حددددط األول ص لاذيددددة 

 مارب لذ

الثاداولا    د   ثيدا  مدس  جل أص  حت   أ  مدس  داه 

الثدد اذ ال يثياايددة أو مي ها لددا أو مدد اذ أخدديى خ ددية   دد  

 ادد    التددس ص  عتاددي مددس الثادداولا  الثثب  ددة   ددس
بتبددي للا ال ددلس الباذ ددة ل ليدد رو يب را  أو خهادد  

، ولدددط الشددديو  وك دددل ال يليدددا  الليددد رو يب را 
  خدددا بعددديس اص تادددار الثحددد ذة بدددب   بقيثدددس والتدددس 

 ماتضيا  الث حط األول ص لاذية مارب لذ

 جل أص  حت   أ  مس  اه الثااولا       ثيا  

مدددس الثددد اذ ال يثياايدددة أو مي ها لدددا أو مددد اذ أخددديى 

 
 تدقيق لغوي.
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رقم 

 المادة

رقم 

 التعديل
 التعليل التعديل المقترح المادة األصلية

 ال  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الاحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 

أو     م اذ ال يثيااية أو مد اذ أخديى  دتن رضدالتلا ل تحا د  

     الشيو  الثتع اة بالثااولا ذ

 حدددددددددددددددددد ذ الثادددددددددددددددددداولا  الثددددددددددددددددددا  رة لددددددددددددددددددس 
 اللاي يسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 
 و يليا   بي للا بب   بقيثسذ

 خ ددددددددددددددددددية   دددددددددددددددددد  ال  دددددددددددددددددد  الاحددددددددددددددددددي 

أو مدد اذ أخدديى  ددتن  كيميائيىىة الكيميائيىىةأو   دد  مدد اذ 

 لثااولا ذرضالتلا ل تحا       الشيو  الثتع اة با

 حددددددددددددددد ذ الثاددددددددددددددداولا  الثدددددددددددددددا  رة لدددددددددددددددس 
 اللاي يسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 ذذذذذذ و يليا   بي للا بب   بقيثسذ

 

 

 

 

 

  المادة

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعدددددد    

1 

 

 

 

 

التعدددددد    

ما  م اذ مؤذ ة لس  يوذ،  س  ي ط،   جل أا   تجيل
الاحي لشيو  البا  لس ش    يوذ الثح ذة بدب   بقيثدس، 
أخاا بعيس اص تادار أك دا  الث ومدة الاحي دة ال وليدة ل اضداا  

 الخ ية  اللة الا يذ

 ثب  ذاا  اه الث اذ لس ال    الاحي ، رص رذا  اا ذلس 

   د ميس إلماداذ أرواح بشدي ة لدس الاحدي أو مدس أعدضيور ا 

مدددس  ددداا  5 دددهمة ال دددليبة،م  ميا ددداة ماتضددديا  الثددداذة 
 الاام اذ

لدس  ديوذ،  ؤذيىةالممىواد الما    جل أا   تجيل 
 ددس  ي دددط، الاحددي لشددديو  البادد  لدددس شدد    ددديوذ 

بددب   بقيثددس، أخدداا بعدديس اص تاددار  محىىددة المحىىددة 

أك ا  الث ومة الاحي ة ال ولية ل اضداا  الخ دية  داللة 

 الا يذ

 ثبدد  ذدداا  دداه الثدد اذ لددس ال  دد  الاحددي ، رص رذا 

إلماداذ أرواح بشددي ة لدس الاحددي أو  داا ذلدس ضدديور ا 
وو بطلىىن مىىن اإلدارة  مددس أعدد   دد ميس  ددهمة ال ددليبة

  وفىىىق اىىىروط تحىىىدد ا بنىىىود دفتىىىر  وتحىىىإ راىىىرافوا

 

 تدقيق ليوي
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 التعديل
 التعليل التعديل المقترح المادة األصلية

مددس  دداا  5،مدد  ميا دداة ماتضدديا  الثدداذة  تحمالتالىى 2 

 الاام اذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان

الفرع 

 الخامس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعدددددد    
1 

 تدقيق ليوي السفن1 من ق ل للسفنذاا الثياه الث تعث ة  ذاا الثياه الث تعث ة ل  لس 
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 التعليل التعديل المقترح المادة األصلية

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  المادة

.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعدددددد    

1 

 ثب  ذداا الثيداه الث دتعث ة مدس ذاد  ال دلس، رص لدس كالدة 
والت ليدددي   بددي ا الثيددداه الثدددا  رة بعددد   ث يدددا  ال حدددس

با دددتخ ا  علددداع أو معددد ا  مهاثدددة، ك دددل الحالدددة،   ددد ا 

م اباة ل شيو  والثت  اا  الثح ذة بب   بقيثس م  األخا 

مدددارب ل  لاذية بعددديس اص تادددار ماتضددديا  الث حدددط اليابددد  ص
  اللة الا يذ

ولددس عثيدد  الحددداص ،  جددل أص  تددديف   ددس التبدددي لا  
ص  ت ددال لددس   ييددي ال داا ة أ  مدد اذ صدد اة  ااثددة ميايددة وأ

، وأص  دتن لدس الثبدا ط اإل   ل عيددة لد ا الثيداه الثحي دة بلددا

 اللشةذ

 ثب  ذاا الثيداه الث دتعث ة مدس ذاد  ال دلس، رص لدس 
كالددة  بددي ا الثيدداه الثددا  رة بعدد   ث يددا  ال حددس 
والت ليددي با ددتخ ا  علدداع أو معدد ا  مهاثددة، ك ددل 

ثحدد ذة الحالددة،   دد ا م اباددة ل شدديو  والثت  اددا  ال

بدددب   بقيثدددس مددد  األخدددا بعددديس اص تادددار ماتضددديا  
 مارب ل  اللة الا يذ لاذية الث حط الياب  ص

ولدددددس عثيددددد  الحدددددداص ،  جدددددل أص  تددددديف   ددددددس 
التبدي لا  ال داا ة أ  مد اذ صد اة  ااثدة ميايددة وأص 

، وأص  دتن لدس  ت ال لس   ييي ل ا الثياه الثحي دة بلدا

اطق المحميىىىىة المنىىىىوالثبددددا ط اإل   ل عيددددة اللشددددة 

المتعلىق بالمنىاطق  00122المنشأة ط قا للقانون رقىم 

 ذالمحمية

 

رضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىافة 

المناطق المحميىة 

المنشىىىىىىىأة ط قىىىىىىىا 

للقىىىىىىىىانون رقىىىىىىىىم 

المتعلىىىىىق  00122

بالمنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاطق 

 المحمية1
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رقم 

 المادة

رقم 

 التعديل
 التعليل التعديل المقترح المادة األصلية

 

 

 

  المادة

.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعدددددد    

1 

 

 

 

 

التعدددددد    

2 

 

 جددل أا   ددتجيل مادداولا  الثيدداه الث ددتع ثة،  بدد ما  ددتن 

خ  لدددا مددد  الثددد اذ أو الااا دددا أو الثيددداه العاذمدددة أو البلا دددا  
الثشار رليلا لس الليوع األخيى مس  اا الااب،  دهوة   د  

أ دهه، ل شديو  الثببد    13الشيو  ال ارذة لس الثداذة 

   يلا لس الليوع الثعبية بلاذ

 ثا  جل اختيار الث اذ  الثبا اة للاا الاداا مد  ميا داة 

أل ثيددة الاي ل عيددة ل ثبددا   وكثا ددة ال  دد  الث اذدد  ذا  ا
 الاحي  والث اذ  اإل   ل عيةذ

 

 

 

 المسىىىىتعلمة جددددل أا   ددددتجيل مادددداولا  الثيدددداه 

،  بدد ما  ددتن خ  لددا مدد  الثدد اذ أو الااا ددا أو المسىىتعملة
الثيدداه العاذمدددة أو البلا دددا  الثشددار رليلدددا لدددس اللددديوع 

 األخيى مس  اا الاداب،  دهوة   د  الشديو  الد ارذة

أ ددهه، ل شدديو  الثببدد     يلددا لددس  13لددس الثدداذة 
 الليوع الثعبية بلاذ

 ثدا  جددل اختيدار الث اذدد  الثبا دداة للداا الادداا مدد  
ميا دددداة الث اذدددد  ذا  األ ثيددددة الاي ل عيددددة ل ثبددددا   

وكثا دددددة ال  ددددد  الاحدددددي  والث اذددددد  اإل   ل عيدددددة 

 00122المناطق المحمية المنشأة ط قا للقانون رقىم و

 لمناطق المحمية1المتعلق با

 

 

 

 

 

 تدقيق ليوي1

 

 

 

 

 

 

 للمالئمة
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رقم 

 التعديل
 التعليل التعديل المقترح المادة األصلية

المادة 

08 

 

 

 

 

التع    

1 

 80المادة 

 جل أص  تجاوع  ثية ال اي ت لس أ  وذ ذ  اا    تخ   

لددس ذلدد   ددليبة أو ا ددت هللا، بثددا لددس ذلددس مدد ا ج التا يددي 
الاحي ة وال ذ ذ الثتااس، ك ل مبا ط الثهكة، التي يها  

 بقيثدس، مد  األخدا بعديس اص تادار ماتضديا  الثح ذة بب  

 الث حط ال اذس ص لاذية مارب ل،  اللة الا يذ

 08 المادة

 جل أص  تجاوع  ثيدة ال اي دت لدس أ  وذد ذ  داا  

  تخ   لس ذل   ليبة أو ا ت هللا، بثا لس ذلس مد ا ج 
التا يدددي الاحي دددة وال ذددد ذ الثتاادددس، ك دددل مبدددا ط 

الثح ذة بب   بقيثس، م  األخدا الثهكة، التي يها  

بعددديس اص تادددار ماتضددديا  الث حدددط ال ددداذس ص لاذيدددة 
 مارب ل،  اللة الا يذ

 

تغحيح خطأ 

 مادي
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 المادة

رقم 

 التعديل
 التعليل التعديل المقترح المادة األصلية

 

 

  المادة

12 

 

 

 

 

التعدددددد    
1 

 

 

 

 

 

 

التعدددددد    
2 

 

 هوة     ضاا  الشدي ة الاضدااية،  ؤ د  ل احد   دس 
الثخاللدا  ألك دا   داا الادام ا والببد   الثتخداة لت اياده 

ومعا بتلددا ملتشدد  الثهكددة الاحي ددة والضدداا  ذدداذة الثبشدد   

وال اايا  التابعة ل ا ا  الاحي ة الث  ية وضداا  الثد ام ، 
و ددداا األشدددخا  الدددا س  عيدددبلن ال ددد  ة الح  ميدددة الث  لدددة 

بالثهكددة التجار ددة بالب دداة ل  ددلس التجار ددة، و ددلس الخ مددة 

لاحي  بالب داة والتيليه، وال   ة الح  مية الث  لة بالبي  ا
ل لس البي  الاحي  و لس ال  ن والثح ل ا  ااا ل بب   

  التشي عية الجار  بلا العث ذ

واألعىىوان   ددهوة   دد  ضدداا  الشددي ة الاضددااية

المحلفون ط قا للتشريع الجاري به العمل والمنتدبون 

،  ؤ دد  ل احدد   ددس لوىىةا اليىىر  مىىن طىىرف اإلدارة

ببدد   الثتخدداة الثخاللددا  ألك ددا   دداا الاددام ا وال
لت ايادده ومعا بتلددا ملتشدد  الثهكددة الاحي ددة والضدداا  

ذددداذة الثبشددد   وال ددداايا  التابعدددة ل اددد ا  الاحي دددة 

الث  ية وضاا  الث ام ، و اا األشخا  الا س  عيدبلن 
ال دد  ة الح  ميددة الث  لددة بالثهكددة التجار ددة بالب دداة 

ل  ددلس التجار دددة، و دددلس الخ مدددة والتيليددده، وال ددد  ة 

 مية الث  لة بالبي  الاحي  بالب اة ل دلس البدي  الح 
والمحلفىىىون ط قىىىا للنغىىىو  الاحدددي  و دددلس الددد  ن 

 التشريعية الجاري بوا العمل1

 

 

 

 

 

 

 

 تدقيق ليوي

 

 

 

  المادة

 

 

التعدددددد    

 

الثبشد   أو ال دداايا  الثشدار رلديلن لدس الثدداذة  اد   الضداا  ذداذة 

أ هه، ولط ال يليا  الثحد ذة بدب   بقيثدس، ب لد ف و لتدي   د  33

  ليبة وع  ، لس الثياه الاحي ة الث يبية، خيذدا ألك دا   داا الادام ا

 

 ا   الضداا  ذداذة الثبشد   أو ال داايا  الثشدار رلديلن لدس 

بدب   بقيثدس، ب لد ف  أ هه، ولط ال يليا  الثح ذة33الثاذة 

 شدتاه و لتي      ليبة وع  ، لدس الثيداه الاحي دة الث يبيدة، 

 

 

 تجويد الغيا ة
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18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المادة

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعدددددد    
1 

أو الببدد   الثتخدداة لت ايادده أو  شددتاه لددس خيذلددا للدداه األك ددا ، 

 ب اآلعال الثث بةذ واذتياذ ا رل  أذيب ميباء ذاخ  أذي

 ؤ    ؤصء الضاا  ص تخ ا  عثي  و اا  اإل ياه الهعمة، بثدا لدس 

ذلددس ا ددتعثال  ددهكلن لددس كالددة بدد  اإلمدداار با ددتعثال ال ددهح ذوا 

 ع وىذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جددل أا  شدد  ، لدد را،  دد  معا بددة مخاللددة ألك ددا   دداا 
الادددام ا والببدددد   الثتخددداة لت ايادددده م ضددد ع محضددددي 

  ذيعده، ب يليدة صدحيحة، مدس ذاد  العد ا محدير مخاللة  دتن 

الثحضددي ومي  ددل أو مي  اددس الثخاللددةذ لددس كالددة امتبدداع 
مي  ددل أو مي  اددس الثخاللددة أو  عددار   دديلن الت ذيدد    دد  

 الثحضي،  شار رل  ذلس لس الثحضيذ

أو الببدد   الثتخدداة  ك ددا   دداا الاددام األ  خرقىىالددس خيذلددا 

، واذتياذ ا رل  أذيب وو يشت ه في خرقوا لوةه األحكاملت اياه 

 ميباء ذاخ  أذيب اآلعال الثث بةذ 

اإل دياه الهعمدة،   ؤ    ؤصء الضاا  ص تخ ا  عثي  و داا 

بثا لس ذلس ا دتعثال  دهكلن لدس كالدة بد  اإلمداار با دتعثال 

 ال هح ذوا ع وىذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جددل أا  شدد  ، لدد را،  دد  معا بددة مخاللددة ألك ددا  
 ددداا الادددام ا والببددد   الثتخددداة لت اياددده م ضددد ع 

محضي مخاللدة  دتن   ذيعده، ب يليدة صدحيحة، مدس ذاد  

مي  ادس الثخاللدةذ  الع ا محير الثحضي ومي  ل أو
لس كالدة امتبداع مي  دل أو مي  ادس الثخاللدة أو  عدار 

  ددديلن الت ذيددد    ددد  الثحضدددي،  شدددار رلددد  ذلدددس لدددس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلحالة على نص 

تنظيمي يحدد 

كيفيات تحرير 

المحاضر ووخة 

 1العينات
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ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

لددس كالددة أخددا  يبددا ،  جددل أا  ددتن ذلددس ولددط الث ددا ي 

الثتع دط بدالهعي  33ذ13الثبب     يلدا لدس الادام ا رذدن 

  س ال   لس الاضاا ذ

 الثحضيذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

لدددس كالدددة أخدددا  يبدددا ،  جدددل أا  دددتن ذلدددس ولدددط 
 33ذ13    يلددا لددس الاددام ا رذددن الث ددا ي الثببدد 

 الثتع ط بالهعي  س ال   لس الاضاا ذ

تحدد كيفيات تحرير المحاضر ووخة العينىات بىنص 

 المىةكورة رلىىىتنظيمىي1 وتوجىه نسىخة مىن المحاضىر 

 السلطة الحكومية المكلفة بال يئة في وقرب اآلجال1
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  المادة

12 

 

 

 

 

التعدددددد    
1 

 

 

 عتددد  بثضدددث ا الثحاضدددي الثحددديرة مدددس ذاددد  األ ددد اا 

أ هه رل  أا  ثات الع سذ و ا    33الثشار رليلن لس الثاذة 
ال دد  ة الثختبددة بإكالتلددا، لدد را، رلدد  البيابددة العامددة لدد ى 

 الثح ثة الثختبةذ

 ت ل  الثثث  الثح س ل  د  ة الثختبدة  ب ديط التد خه  
الياميدددة رلددد    دددلي   ث يدددة الاحددد  وعثددد  األذلدددة الثتع ادددة 

بالثخاللة، والتس ذ   شث  ذلس أخا الب ر الج  دة والبد ر 

الث تا ددددة ب ا دددد ة األذثددددار اصصدددد با ية و اي ددددي  لتددددي  
 لس لس أذيب اآلعالذال ليبةذ و تن رخاار البيابة العامة با

 

 عت  بثضث ا الثحاضي الثحيرة مس ذا  األ د اا 

أ هه رل  أا  ثات الع دسذ  33الثشار رليلن لس الثاذة 
و ادد   ال دد  ة الثختبددة بإكالتلددا، لدد را، رلدد  البيابددة 

 ، العامة ل ى الثح ثة الثختبة

 12يمكىىن لوعىىوان المنغىىو  علىىيوم فىىي المىىادة 

 القوة العمومية عند الضرورة1وعاله، تسخير 

 تددد ل  الثثثددد  الثح دددس ل  ددد  ة الثختبدددة  ب ددديط 
التدد خه  الياميددة رلدد    ددلي   ث يددة الاحدد  وعثدد  

األذلددة الثتع اددة بالثخاللددة، والتددس ذدد   شددث  ذلددس أخددا 

البدد ر الج  ددة والبدد ر الث تا ددة ب ا دد ة األذثدددار 
ة اصص با ية و اي ي  لتي  ال ليبةذ و تن رخاار البيابد

 

 

 

 

رعطاء رمكانيىة 

لوعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوان 

المنغىىىىىىىىىىىىىىىىىىو  

علىىيوم فىىي المىىادة 

وعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاله،  12

تسىىىىىىىخير القىىىىىىىوة 

العموميىىىىىىة عنىىىىىىد 
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 ذالعامة بالس لس أذيب اآلعال

 

 

 

 

 

 الضرورة1

 

  المادة

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعدددددد    

1 

لددس كالددة معا بددة ذدداا م   ددا ،  ث ددس أا  دد مي ال دد  ة 
الث دؤولة  دس الثختبة بإعياء  لتدي ، لدس الاحدي، ل  دليبة 

الت   ذ و شث  التلتي  الثبجه التحادط مدس  د  و يادة   عد  

     متبلا، بثا لس ذلس ال جه ذ

 33 ث دددس لا ددد اا الثدددؤ  يس الثشدددار رلددديلن لدددس الثددداذة 

أ ددهه، خددهل  لتيشددلن أل   ددليبة م ددؤولة  ددس لعدد    دد  ، 

أو   ليددا، وأخددا  دد   يبددة،  بدد   لددتك  دد   دديذ أو كاو ددة
 ح ي لددا، وأخددا  دد  م ددخة أو ا تب ددا   دد   اصذتضدداء، ألعدد 

 و ياة  يوملا ملي ة ألتيا  التحايطذ

لدددس كالدددة معا بدددة ذددداا م   دددا ،  ث دددس أا  ددد مي 
ال د  ة الثختبددة بدإعياء  لتددي ، لدس الاحددي، ل  ددليبة 

الث ؤولة  س الت   ذ و شث  التلتدي  الثبجده التحادط 

 مس    و ياة   ع      متبلا، بثا لس ذلس ال جه ذ

 33 ث س لا  اا الثؤ  يس الثشار رليلن لس الثداذة 

أ ددهه، خددهل  لتيشددلن أل   ددليبة م ددؤولة  ددس لعدد  

أو   ليددا، وأخددا  دد     دد  ، لددتك  دد   دديذ أو كاو ددة
 يبة،  ب  اصذتضاء، ألع   ح ي لا، وأخا    م خة أو 

، ا تب ددا   دد  و ياددة  يوملددا مليدد ة ألتدديا  التحايددط

 1دون اإلخالل بالسر الموني

 

 

 

 

رلزامية الحفاظ 

على السر الموني 

من طرف 

لوعوان 

المؤ لين المشار 

رليوم في المادة 

 1وعاله 12

 

 

 

 

 

 



14 
 

رقم 

 المادة

رقم 

 التعديل
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  المادة

12 

 

 

 

 

 

 

 

التعدددددد    

1 

 

 

 

 

 

 

 

ذر دددن  ددد   333ذ53رلددد   333ذ33 عاذدددل ب يامدددة مدددس 

ذا دداا أو م ددؤول   دد  مددتس  ددليبة ار  ددل مخاللددة خيذددا 

  اا الاام اذ مس 21أو 11أو  15ألك ا  الث اذ 

 

ذر ن     333ذ53رل   333ذ33 عاذل ب يامة مس 

ذا اا أو م ؤول     متس  ليبة ار  ل مخاللة خيذا 

 اا  مس 21أو 8. وو 11أو   15 وو .1ألك ا  الث اذ 
 الاام اذ

 

ضرورة التكييف 

القانوني 

للمخالفات 

الواردة في المواد 

فيما  8.و  1.

 يخص العقوبات 

 على مستوى

ال اب الخامس 

من مشروع  ةا 

 القانون1

 



 

 

 

 

 مشروع القانون

 كما وافقت عليه اللجنة معدال
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