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   252رمق  اجللسةحمرض 

 ).م2019 دج�رب 03(هـ 1441ربیع الثانـــي  06 ثال�ءال : التارخي
اخلامس لرئ�س ، اخللیفة امحلید الصو�رياملس�شار الس�ید عبد : الرئاسة
  .ا�لس

السابعة �ق�قة او  ٕا�دى عرشة دق�قة، ٕابتداء من السا�ة اخلامسة: التوق�ت
  .الزوال بعدعرشة 

  :نيالتالی نيراسة والتصویت �ىل النصا�: �دول أ�عامل
یغري و�متم مبوج�ه امللحق أ�ول من  76.18مرشوع قانون رمق   -1

املوافق ل  1337من جامدى ا�ٓخرة  28الظهري الرشیف الصادر يف 
  .مبثابة مدونة الت�ارة البحریة) 1919مارس  31(

�ناء املتعلق �ق  59.14مقرتح قانون یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق   -2
  .سفن الصید وم�ارشة بناهئا و�رمميها

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

  :الس�ید عبد امحلید الصو�ري، رئ�س اجللسةاملس�شار 
  .والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا الرحمي ن�سم هللا الرحام

  .ٔ��لن عن اف�تاح �لسة ال�رشیع
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  س�شارون احملرتمون،السادة امل 
  :خيصص ا�لس هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل النصوص التالیة

یغري و�متم مبوج�ه امللحق أ�ول من  76.18ٔ�وال، مرشوع قانون رمق 
 31(املوافق ل  1337من جامدى ا�ٓخرة  28الظهري الرشیف الصادر يف 

  .مبثابة مدونة الت�ارة البحریة) 1919مارس 
املتعلق �ق�ناء  59.14قانون یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق  �نیا، مقرتح

  .سفن الصید وم�ارشة بناهئا و�رمميها
وق�ل الرشوع يف م�اقشة �دول أ�عامل، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم �مسمك مجیعا 
�لشكر اجلزیل للك من الس�یدات والسادة ٔ�عضاء جلنة الفال�ة والقطا�ات 

  .إالنتاج�ة ورئ�سها
اكفة الس�یدات والسادة رؤساء الفرق وا�مو�ات والشكر موصول ل

وكذا الس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت 
�ىل ا�هودات اليت بذلوها مجیعا يف س��ل ا�راسة املعمقة �لنصوص 

  .املعروضة �ىل �دول ٔ�عامل جملس�نا الیوم
 76.18مرشوع قانون  و�س�هتل هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل

مارس  31یغري و�متم مبوج�ه امللحق أ�ول من الظهري الرشیف الصادر يف 
  .مبثابة مدونة الت�ارة البحریة، اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع 1919

قوق إال�سان والعالقات مع الس�ید املصطفى الرم�د وز�ر ا�و� امللكف حب
  :ن�االربمل

  .الصالة والسالم �ىل س�ید املرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي و 
  الس�ید الرئ�س،

  .الس�یدات املس�شارات، السادة املس�شار�ن
نیابة عن زم�يل الس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري، �سعدين ٔ�ن 

یغري و�متم  76.18ٔ�تقدم ٔ�مام ٔ�نظارجملسمك املوقر مبرشوع القانون رمق 
من جامدى ا�ٓخرة  28 مبوج�ه امللحق أ�ول من الظهري الرشیف الصادر يف

  .مبثابة مدونة الت�ارة البحریة 1919مارس  31املوافق ل  1337
  حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،

ٕان مرشوع هذا القانون ید�ل يف ٕاطار موا�بة التطورات اليت عرفها 
قطاع الصید البحري، �اصة يف جمال حتیني مدونة الت�ارة البحریة، وذ� 

ق�ضیات �دیدة، ت�ٔ�ذ بعني �عتبار بعض املس�ت�دات من �الل �متميها مب 
التق�یة والتك�ولوج�ة اخلاصة يف جمال ت��ع ومراق�ة ٔ��شطة الصید البحري، 

  ".ٔ�لیوت�س"اليت تعترب من أ�هداف الرئ�س�یة السرتاتیجیات 
وهيدف مرشوع هذا القانون ٕاىل تعز�ز الرتسانة القانونیة ٔ�نظمة مراق�ة 

قوارب الصید التقلیدي، قصد مالمئة هذا النظام مع سفن الصید، خصوصا 
ال�رشیع الوطين من �ة، وت��ع �شاطها �ىل غرار ما مت ٕاقراره وتزنی� لبايق 
سفن الصید احلام� �لعامل الوطين، بغیة حماربة لك ٔ�شاكل الصید �ري 

  .القانوين و�ري املرصح به و�ري املنظم من �ة ٔ�خرى
 �3نة صید اليت تقل محو�هتا عن ومن �الل ذ� س�تصبح لك سف 

و�دات السا�ة ٔ�و تعادلها، ٔ�ي القوارب التقلیدیة، ملزمة �لتوفر �ىل نظام 
  ).RFID(التعریف �لرتددات الالسلك�ة ٔ�و ما یعرف دولیا بنظام 

ٕالشارة خفالل امللتقى الوزاري �ايل املس�توى حول الصید املس�تدام ل
، توج مرشوع جتهزي قوارب 2019یونیو  12و 11املنظم مبرا�ش ما بني 

الصید التقلیدیة الوطنیة هبذا النظام ٔ�فضل ابتاكر تقين يف جمال الصید 
�ى ا�ول " الفاو"التقلیدي من طرف املنظمة العاملیة لٔ��ذیة والزرا�ة 
  .أ�عضاء ��لجنة العامة �لصید يف البحر أ�بیض املتوسط

ن مع مرشوع هذا القانون وقد جتاوب زمالؤمك املس�شارات واملس�شارو
عند دراس�ته دا�ل جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة مب�لسمك املوقر، 

  .ح�ث وافقوا �ٕالجامع �لیه
يف اخلتام امسحوا يل س�یادة الرئ�س احملرتم، حرضات الس�یدات 
والسادة املس�شار�ن احملرتمني ٔ�ن ٔ�تقدم نیابة عن زم�يل الوز�ر املعين، 

نة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة، رئ�سا ؤ�عضاء، �شكري اخلالص ٕاىل جل 
�ىل جتاوهبم راج�ا ٔ�ن حيظى مرشوع هذا القانون مبوافق�مك كام اكن �لیه 

  .الش�ٔن دا�ل ا�لجنة
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

 تقر�ر ا�لجنة اللكمة ملقرر جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة لتقدمي
  .وزع. حول املرشوع

�ل�س�بة �لمناقشة فللفرق وا�مو�ات احلریة يف التد�ل ٔ�و تقدمي 
. املدا�الت مك�وبة قصد ٕادرا�ا يف احملرض، والقرار لمك السادة الرؤساء

  .وزع
  .ن��قل �لتصویت �ىل املادة الفریدة اليت یتكون مهنا مرشوع القانون

  .إالجامع: املوافقون
  .إالجامع: مرشوع القانون �رم�ه �لتصویتٔ�عرض 

یغري  76.18ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 
من جامدى  28و�متم مبوج�ه امللحق أ�ول من الظهري الرشیف الصادر يف 

  .مبثابة مدونة الت�ارة البحریة 1919مارس  31املوافق ل  1337ا�ٓخرة 
ح قانون یقيض بتغیري و�متمي القانون ن��قل ��راسة والتصویت �ىل مقرت 

  .املتعلق �ق�ناء سفن الصید وم�ارشة بناهئا و�رمميها 59.14رمق 
  .اللكمة ملقرر جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة لتقدمي التقر�ر

  .وزع
  .اللكمة �لحكومة ٕاذا ٔ�رادت يف ذ�

  :الس�ید وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان والعالقات مع الربملان
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  حرضات املس�شارات،
  السادة املس�شارون،

مرة ٔ�خرى، نیابة عن زم�يل وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة 
القرویة واملیاه والغا�ت، ٔ��رشف ب�ٔن ٔ�قدم ٔ�ماممك ما ميكن ٔ�ن یقدم يف 
س�یاق م�اقشة هذا املقرتح، وهو مقرتح یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق 

  .بناهئا و�رمميهاة �ناء سفن الصید البحري وم�ارش املتعلق �ق  59.14
وامسحوا يل بدایة ٔ�ن ٔ�ذ�ر ٔ�ن الوزارة املعنیة اكنت قد �ددت القانون 

م�علق �ق�ناء سفن الصید البحري وم�ارشة بناهئا و�رمميها،  59.14رمق 
، هبدف ت�ٔطري جمهود الصید من ٔ��ل 2016ماي  19وا�ي صدر بتارخي 

  :ل عقالين �لرثوة البحریة واس�تدامة ا�زون السميك، وذ� �رباس�تغال
  ٔ�وال، تق�ني رشوط بناء سفن الصید و�رمميها؛

  .�نیا، حماربة الصید �ري القانوين �ري املرصح به و�ري املنظم والوقایة م�ه
هذا وتصب املق�ضیات املتضمنة يف مقرتح القانون املعروض �ىل ٔ�نظار 

فس هذه أ��داث، ح�ث ٕان ٕالزام�ة حتدید ا�ٓ�ال جملسمك املوقر يف ن
القانونیة لتقدمي طلب رخصة اس��دال سف�نة صید مس�� حتت العمل 
املغريب ٔ�و طلب �رمميها، س�متكن من تعز�ز املق�ضیات التق�یة املعمول هبا 
�هتیئة املصاید واس�تدامهتا مع تدبري عقالين الس�تغالل املوارد البحریة 

هنیني، �اصة ا�هز�ن ا��ن �س�مثرون يف جتدید وعرصنة ومرا�اة مصاحل امل 
  .ٔ�ساطیل الصید

التعاریف املقرت�ة س�ميكن من توضیحها ٔ�كرث يف النص،  حتیني كام ٔ�ن
  .ولن یبقى ٔ�ي جمال لت�ٔویلها

ٕان الوزارة املعنیة تعترب املق�ضیات اليت �اء هبا هاذ املقرتح، لتعدیل 
ا��ر، موضوعیة و�مة وت�ٔ�ذ بعني املادة أ�وىل من القانون السالف 

�عتبار الصعو�ت اليت �رافق تزنیلها، اليشء ا�ي س�سامه يف تعز�ز 
  .الرتسانة القانونیة املرتبطة مبزاو� ٔ��شطة الصید البحري

  .��، فٕان احلكومة ال �رى مانعا يف املوافقة �ىل هاذ املقرتح
  .شكرا لمك الس�ید الرئ�س

  .ة املس�شار�نحرضات الس�یدات والساد

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

�ل�س�بة �لمناقشة فالفرق وا�مو�ة احلریة يف التد�ل ٔ�و تقدمي 
  .املدا�الت مك�وبة قصد ٕادرا�ا، وزعت

  .ن��قل �لتصویت �ىل مواد مقرتح
  :املادة أ�وىل

  .إالجامع: املوافقون
  :املادة الثانیة

  .إالجامع: املوافقون
  .إالجامع: ح القانون �رم�ه �لتصویتٔ��د مقرت 

ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مقرتح قانون یقيض بتغیري و�متمي 
  .املتعلق �ق�ناء سفن الصید وم�ارشة بناهئا و�رمميها 59.14قانون رمق ال

  .شكرا �لجمیع
 .ةـــــرفعت اجللس

  .املك�وبة املسلمة لرئاسة ا�لس املداخ�الت: امللحـــــــق

امللحق أ�ول من  یغري و�متم مبوج�ه 76.18م�اقشة مرشوع قانون رمق : �ٔوال
مارس  31( 1337من جامدى ا�ٓخرة  28الظهري الرشیف الصادر يف 

  .مبثابة مدونة الت�ارة البحریة) 1919

  :مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة -1

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
ٔ�ن ٔ�سامه �مس فریق أ�صا� يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون  �رشفين

 28یغري مبوج�ه امللحق أ�ول من الظهري الرشیف الصادر يف  76.18رمق 
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  .مبثابة مدونة الت�ارة البحریة) 1919مارس  31( 1337من جامدى ا�ٓخرة 
بدایة ٔ�تقدم �لشكر �لس�ید الوز�ر �ىل العرض ا�ي قدمه ؤ�ؤكد ٔ�ننا 

أ�صا� واملعارصة تفا�لنا �شلك ٕاجيايب مع مق�ضیات هذا املرشوع  يف فریق
العتبارات �دیدة ٔ��رزها ٔ�ننا طالبنا دوما ويف العدید من املناس�بات برضورة 
ضامن اس�تدامة الرثوة السمك�ة وحام�هتا من الصید �ري الرشعي �رب تعز�ز 

احلدیثة حملاربة املراق�ة والت��ع لسفن الصید واس�تعامل التجهزيات والوسائل 
  .الصید �ري القانوين

  الس�ید الرئ�س،
لقد اكن من املس�تحیل ولس�نوات طوی� رصد أ��شطة �ري املرشو�ة 
اليت حتدث يف ٔ��ايل الب�ار واحملیطات، بدءًا من الصید اجلا�ر و�دم ا�رتام 

فالسفن قد تصطاد مكیاٍت ٔ�زید من الالزم من أ�سامك، وهو ما . القوانني
، ما یؤدي ٕاىل تدهور �ا� املصاید السمك�ة "الصید اجلا�ر" یُعرف �مس

جبانب ذ�، تو�د مشلكة الصید �ري القانوين، ا�ي ميكن . ٕاىل �ٍد بعید
ٔ�ن حيدث يف املناطق احملمیة، سواء اكنت يف ٔ��ايل الب�ار، ٔ�و يف دوٍ� 

  .ةٔ�خرى �ري ت� اليت ت�متي ٕا�هيا مر�ب الصید الضالعة يف م�ل هذه أ��شط
�الوة �ىل هذا، هناك الك�ري من ا�ول اليت تف�قر ب�ساطة �لقدرة �ىل 
تطبیق القوا�د املُنظمة ٕالدارة املصاید، وفرضها �ىل السفن اليت تعمل يف 

ن���ًة ��، ٔ�صبح الصید �ري املرشوع صنا�ًة تبلغ قميهتا ملیارات . م�اهها
  .ملیارًا س�نو�ً  23ا�والرات، مبا یصل ٕاىل 

لنتاجئ دراسٍة ٔ�جرهتا م�ظمة أ��ذیة والزرا�ة التابعة لٔ�مم املت�دة  ووفقاً 
�ىل �دد من املصاید السمك�ة يف العامل، تبني ٔ�ن ثلهثا تعرضت �لصید 

و�ُشِلك ذ� هتدیدًا . اجلا�ر سواٌء اكن یمت �شٍلك قانوين ٔ�و �ري قانوين
ائفهم ٔ�و ملالیني أ�ش�اص يف خمتلف ٔ�حناء العامل، سواٌء �ىل صعید وظ

  .أ�من الغذايئ اخلاص هبم
ویعود الس�ب الرئ�يس لتفامق الصید �ري القانوين دون ٕابالغ ودون 
تنظمي ٕاىل فشل العدید من ا�ول يف ا�رتام واج�اهتا اليت ینص �لهيا 

ومن ش�ٔن ممارسة ا�ول رقابة . القانون ا�ويل يف ما یتعلق مبراق�ة دو� العمل
 �رفع �لمها ٔ�ن حيد كثريًا من ان�شار الصید �ري فعلیة �ىل سفن الصید اليت

وقد محل هذا الوضع ا�متع ا�ويل ٕاىل . القانوين دون ٕابالغ ودون تنظمي
البحث عن �لول �ري احللول التقلیدیة ملاكحفة الصید �ري القانوين دون 
ٕابالغ ودون تنظمي وٕاقرار وتطبیق مجمو�ة ٕاجراءات ٔ�وسع وم�تكرة ٔ�كرث 

. ع �ٍن هام يف �ال �دم ا�رتام دول العمل واج�اهتا ا�ولیة�شلك خط دفا
واكن هذا ٕا�دى أ�س�باب الرئ�س�یة اليت محلت أ�عضاء يف م�ظمة أ��ذیة 
والزرا�ة �ىل ٕا�داد خطة العمل ا�ولیة ملنع الصید �ري القانوين دون ٕابالغ 

  .ودون تنظمي ورد�ه والقضاء �لیه
  الس�ید الرئ�س،

 املرشوع املعروض ٔ�مام جملس�نا املوقر الیوم وذ� يف هذا إالطار ی�ٔيت
يف س�یاق ا�هودات ال�رشیعیة املبذو� حملاربة الصید �ري القانوين و�شدید 

املراق�ة �ىل هذا النوع من أ��شطة ا�ي یؤ�ر �ىل اس�تدامة الرثوة 
السمك�ة، �اصة ؤ�ن اجلهود املتعلقة مب�اربة هذا النوع من الصید الزالت 

، ٔ��لنت الوزارة عن ٕاطالق املركز الوطين 2013ففي س�نة . م�واص�
وهتدف هذه اجلهود اىل . ملراق�ة سفن الصید �رب أ�مقار �صطناعیة

حتسني املراق�ة اليت تعرتهيا الك�ري من الثغرات حبسب الفا�لني يف هذا 
  .القطاع

يف هذا الصدد �اء هذا املرشوع من ٔ��ل حتیني مدونة الت�ارة 
و�متميها مبق�ضیات �دیدة ت�ٔ�ذ بعني �عتبار بعض املس�ت�دات  البحریة،

التق�یة والتك�ولوج�ة اخلاصة بتعریف وومس سفن الصید البحري، وذ� 
  .موا�بة �لتطورات اليت عرفها قطاع الصید البحري الوطين

وهيدف مرشوع هذا القانون ٕاىل تعز�ز نظام مراق�ة سفن الصید 
لقانوين و�ري املرصح به و�ري املنظم، من �الل البحري وحماربة الصید �ري ا

�زوید سفن الصید اليت تقل محو�هتا عن ثالث و�دات السعة ٔ�و تعادلها 
بنظام التعریف �لرتددات الالسلك�ة �ٕالضافة ٕاىل ال�شدید يف إالجراءات 
املتعلقة به، من ٔ��ل ذ� ینص املرشوع �ىل ٕالزام�ة توفر هذه السفن �ىل 

�لرتددات الالسلك�ة، كام ینص �ىل عقو�ت مالیة يف �ا� نظام التعریف 
  .�دم ا�رتام مق�ضیات هذا القانون

فقد نص مرشوع القانون �ىل ٔ�ن �كون سفن الصید اليت تقل محو�هتا 
ٔ�و تعادل ثالث و�دات جمهزة بنظام �لتعریف �لرتددات الرادیو �هر�ئیة ٔ�و 

  .ٔ�ي نظام �ٓخر ميكن من تعریف هذه السف�نة
ن �ة ٔ�خرى، نص مرشوع القانون �ىل معاق�ة لك ر�ن سف�نة ٔ�و م

ق�طان ٔ�و قائد ال یتق�د �ملق�ضیات املتعلقة بتعریف السف�نة ٔ�و ميحو 
 1000العالمات اليت تعرفها، ٔ�و خيفهيا ٔ�و یغريها بغرامة مالیة ترتاوح ما بني 

  .ٔ�لف درمه 100درمه و
ملرشوع قانون وا�س�اما مع من هذا املنطلق وٕاميا� م�ا ب�ٔمهیة هذا ا

مطالبنا املس�مترة برضورة �شدید املراق�ة �ىل الصید اجلا�ر والصید �ري 
القانوين حامیة لرثوتنا السمك�ة وضامن اس�تدامهتا، فٕاننا نصوت �ٕالجياب 

  .�ىل هذا املرشوع قانون

  :مدا�� الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة -2

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  والسادة الوزراء، الس�یدات

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
�رسين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة ملناقشة 

یغري و�متم مبوج�ه امللحق أ�ول من الظهري  76.18مرشوع قانون رمق 
مبثابة ) 1919مارس  31( 1337جامدى ا�ٓخرة  28الرشیف الصادر يف 

  .مدونة الت�ارة
هذا القانون ید�ل مضن اسرتاتیجیة إالصالح املتدرج  ٕان مرشوع
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�لرتسانة القانونیة املؤطرة لقطاع الصید البحري، وا�ي ٔ�عطى ٔ�ولویة 
نظام التعریف (الس�تعامل املس�ت�دات التق�یة والتك�ولوج�ة يف جمال املراق�ة 

�لرتددات الرادیو �هر�ئیة ا�ي ميكن من تعریف وومس سفن الصید اليت 
ید ص تعادلها، وتعترب مراق�ة ٔ��شطة ال و�دات السعة ٔ�و  3و�هتا عن تقل مح

  ".ٔ�لیوت�س"البحري من ٔ�ولو�ت اسرتاتیجیة 
وكام ٔ��رز الس�ید الوز�ر ٔ�ن املرشوع هيدف لتقویة وتعز�ز نظام مراق�ة 

دلها وحماربة تعدد و�دات السعة ٔ�و تعا 3سفن الصید اليت تقل محو�هتا عن 
یة والوقایة من الصید �ري القانوين و�ري املرصح به �ري قانون قوارب الصید 

  .و�ري املنظم
  الس�ید الرئ�س،

  :لقد �اء هذا املرشوع مبضمون �م یت�ىل يف تنصیصه �ىل

دات السعة �و  3ن الصید اليت تقل محو�هتا عن ٕالزام�ة توفر سف -

 ٔ�و تعادلها �ىل نظام التعریف �لرتددات الرادیو �هر�ئیة؛

لیة يف �ا� �دم ا�رتام مق�ضیات هذا القانون ٕاقرار عقو�ت ما -

 كام ینص املرشوع �ىل املواصفات التق�یة لهذا النظام؛

�یف�ات تث��ته �ىل منت سف�نة الصید ذات سعة ٕاجاملیة تقل ٔ�و  -

 .و�دات س�ت�دد بنص تنظميي 3تعادل 

وجتب إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذا الرشوع حصل �ىل تتوجي من طرف  -

ٔ�فضل ابتاكر تقين يف جمال  (FAO)ذیة والزرا�ة املنظمة العاملیة لٔ��

الصید التقلیدي، وذ� من �الل امللتقى الوزاري العايل املس�توى حول 

 .2019یونیو  12و 11الصید املس�تدام وا�ي نظم مبرا�ش یويم 

و�� فٕان الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة یصوت بنعم �ىل هذا 
  .املرشوع

  : والتمنیةمدا�� فریق العدا� -3

�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید� محمد و�ىل �ٓ� وحصبه 
  .ٔ�مجعني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
یغري و�متم مبوج�ه امللحق  76.18يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق 

 31( 1337من جامدى ا�ٓخرة  28الصادر يف أ�ول من الظهري الرشیف 
مبثابة مدونة الت�ارة البحریة، �س�تحرض مجیعا أ�مهیة البالغة ) 1919مارس 

اليت �ك�س�هيا هذا املرشوع يف تطو�ر املنظومة القانونیة ملدونة الت�ارة 
البحریة، وذ� من �الل عرصنة حاكمهتا و�كر�س شفاف�هتا لتحسني و�مثني 

  .یةاملنت�ات البحر 
من هذا املنطلق، ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد الوطين 
�لشغل �ملغرب، نعترب ٔ�ن البحث عن فرص �دیدة �لمنو واس�تغالل 
مؤهالت قطاع الصید البحري �ك�يس ٔ�مهیة ٕاسرتاجتیة، �ىل اعتبار دوره 

ضافة يف أ�من الغذايئ يف بالد�، وكذا مسامهته �جيابیة يف القمية امل
  . وال�شغیل ويف تعز�ز الصادرات الوطنیة

و�سعى مرشوع القانون املشار ٕالیه ٔ��اله ٕاىل تعز�ز مراق�ة ٔ��شطة 
الصید البحري من �الل اس�تعامل املس�ت�دات التق�یة والتك�ولوج�ة، حملاربة 
ٔ�شاكل الصید �ري املنظم و�ري القانوين هبدف احلفاظ �ىل املوارد السمك�ة 

  . م ��كولوج�ة البحریةواس�تدامة النظ
وال یفوتنا هبذه املناس�بة التذكري بق�اعتنا الراخسة كفریق العدا� والتمنیة 
ٔ�ن مجیع ٔ�نواع الصید �ري القانوين و�ري املرصح به و�ري املنظم �شلك خطرا 
�بريا �ىل اس�تدامة ا�زون السميك و�ىل الب��ة البحریة و�ىل الوضعیة 

�لب�ارة، �ساء ور�اال، ا��ن حيرتمون إالجراءات �ج�عیة و�ق�صادیة 
  . والقوا�د املطبقة �لم�افظة �ىل املوارد السمك�ة وحسن تدبريها
یغري  76.18ورغبة م�ا يف ٕا�راء النقاش والتفا�ل مع مرشوع قانون رمق 

من جامدى  28یف الصادر يف و�متم مبوج�ه امللحق أ�ول من الظهري الرش 
مبثابة مدونة الت�ارة البحریة، نؤكد �ىل ) 1919مارس  31( 1337ا�ٓخرة 

  :مجمو�ة من املالحظات املتعلقة هبذا إالصالح نظرا ٔ�مهیهتا مهنا

رضورة وضع ٕاجراءات معلیة �لتف��ش واملراق�ة واع�د وسائل  -

اءات بصفة دوریة من �لت��ع من �الل مؤرشات وتقار�ر لتق�مي هذه إالجر 

  ٔ��ل حتس�هنا وتقوميها بعیدا عن لغة �رتیاح و�س�تاكنة �لمك�س�بات؛

العمل �ىل حتسني ظروف العمل بصفة �امة وحتسني د�ل  -

 ال�ساء والر�ال العاملني يف قطاع الصید البحري؛  

رضورة �كو�ن وموا�بة العنرص ال�رشي من ال�ساء والر�ال  -

  العاملني يف القطاع؛ 

رص �ىل تعز�ز اس�ت�دام املامرسات وتق�یات الصید واملعدات احل -

  اليت حترتم الب��ة؛ 

�لزتام بتفعیل إالجراءات اليت �اء هبا مرشوع قانون رمق  -

�ىل مس�توى دفرت التحمالت يف ٕاطار الشفاف�ة وا�رتام القانون  76.18

  .وم�ادئ املنافسة احلرة

صوت �ٕالجياب �ىل مرشوع و��، فٕانّنا يف فریق العدا� والتمنیة س�ن
یغري و�متم مبوج�ه امللحق أ�ول من  76.18القانون مرشوع قانون رمق 
مارس  31(  1337من جامدى ا�ٓخرة  28الظهري الرشیف الصادر يف 

  .مبثابة مدونة الت�ارة البحریة) 1919
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  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :مدا�� الفریق �شرتايك -4

  رتم،الس�ید الرئ�س احمل
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن يف 

یغري و�متم مبوج�ه امللحق أ�ول من  76.18م�اقشة مرشوع القانون رمق 
) 1919مارس  31( 1337جامدى ا�ٓخر  28الظهري الرشیف الصادر يف 

مبثابة مدونة الت�ارة البحریة، املرشوع ا�ي �ريم ٕاىل تقویة مضامني 
ؤ�حاكم مدونة الت�ارة البحریة، من �الل تعز�ز دور نظام مراق�ة سفن 
الصید من ٔ��ل حماربة الصید �ري القانوين و�ري املرصح به يف ٕاطار 

مدونة إالصالح التدرجيي �لمنظومة املؤطرة لقطاع الصید البحري وحتیني 
الت�ارة، ولو ٔ�ننا كنا ن�ٔمل ٔ�ن �كون ٕاصالح هذه املدونة ٕاصال�ا شامال 

  .بدال من إالصالح اجلزيئ ا�ي �لكف مالیة ا�و� ٔ�عباء ٕاضاف�ة
ویعترب اس�تعامل التق�یات التك�ولوج�ة احلدیثة يف جمال املراق�ة من 

هتا ، ح�ث س�تصبح سفن الصید اليت تقل محو�"ٔ�لیوت�س" ٔ�ولو�ت �ر�مج 
و�دات السعة ٔ�و تعادلها، ملزمة بت��یت هذه التق�یة، لهذا نؤكد يف  3

الفریق �شرتايك �ىل ال�رسیع ٕ�خراج القانون التنظميي ا�ي س�ی�دد 
مواصفات هذه التق�یة وكذ� س�یوحض �یف�ة تث��ته �ىل منت السفن، حىت 

�ا� �دم  یمت تزنی� �ىل ٔ�رض الواقع يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال و�رت�ب اجلزاءات يف
  .ا�رتام مق�ضیات النص القانوين املنظم لهذه العملیة

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -5

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
الس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت 

 احملرتم، 
  .�شارون احملرتمونالس�یدات والسادة املس 
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

�مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب  ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة یطیب يل
یغري و�متم مبوج�ه امللحق أ�ول  76.18مرشوع قانون رمق "مبناس�بة م�اقشة 

مارس  31( 1337من جامدى ا�ٓخرة  28من الظهري الرشیف الصادر يف 
، وا�ي متت م�اقش�ته والتصویت "�ارة البحریةمبثابة مدونة الت) 1919

�لیه �ىل مس�توى جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة، وهبذه املناس�بة ال 
یفوتين التنویه �ٔ�جواء إالجيابیة اليت سادت �الل م�اقشة مرشوع هذا 
القانون �ىل مس�توى ا�لجنة، و�الخنراط الفا�ل لٔ�عضاء وللك 

��ن حرضوا ٔ�شغالها، وكذا قمية النقاش اجلدي املس�شارات واملس�شار�ن ا

  .واملسؤول الهادف ٕاىل ٕاغناء مرشوع القانون السالف ا��ر
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

مرشوع القانون ق�د املناقشة يف ٔ�فق التصویت ٕاذا اكنت مق�ضیات 
واملصادقة �لیه �الل هذه اجللسة ال�رشیعیة العامة هتدف ٕاىل موا�بة 

عرفها قطاع الصید البحري الوطين، ورضورة مواص� التطورات اليت 
العمل �ىل حتیني مدونة الت�ارة البحریة وذ� من �الل �متميها مبق�ضیات 
�دیدة ت�ٔ�ذ بعني �عتبار بعض املس�ت�دات التق�یة والتك�ولوج�ة اخلاصة 

  .بتعریف وومس سفن الصید البحري
ز نظام مراق�ة سفن �ملقابل فٕان هذا مرشوع القانون س�یعمل �ىل تعز�

الصید البحري، من �الل ٕالزام�ة �زوید سفن الصید اليت تقل محو�هتا عن 
ثالث و�دات السعة ٔ�و تعادلها بنظام التعریف �لرتددات الالسلك�ة 

  .�ٕالضافة ٕاىل ال�شدید يف إالجراءات املتعلقة به
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ب، �مثن ما �اء يف مق�ضیات ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغر 
یغري و�متم مبوج�ه امللحق أ�ول من الظهري  76.18مرشوع القانون رمق 
) 1919مارس  31( 1337من جامدى ا�ٓخرة  28الرشیف الصادر يف 

مبثابة مدونة الت�ارة البحریة املعروض ٔ�مام اجللسة العامة، مع رضورة العمل 
بتقویة وتعز�ز نظام مراق�ة سفن  �ىل اختاذ التدابري وإالجراءات الكف��

الصید، و�ك�یف معلیات الوقایة وحماربة الصید �ري القانوين و�ري املرصح به 
  .و�ري املنظم

ؤ��ريا، وا�س�اما مع موقف فریق�ا دا�ل ا�لجنة الربملانیة ا�تصة، فٕاننا 
  . نصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع هذا القانون

  .وشكرا �ىل حسن ٕاصغا�مك

املتعلق �ق�ناء  59.14ح قانون یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق مقرت  :�نیا
  .سفن الصید وم�ارشة بناهئا و�رمميها

  :مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة -1

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة 
سفن الصید املتعلق �ق�ناء  59.14مقرتح قانون یقيض بتغیري و�متمي القانون 

وم�ارشة بناهئا و�رمميها، ويه م�اس�بة ٕال�ادة الت�ٔ�ید �ىل رضورة التفا�ل 
احلكويم مع املبادرة ال�رشیعیة �لربملان ا�ي ٔ�عطته الوثیقة ا�س�توریة 
ٕاماك�ت �ري مس�بوقة كام وسعت من جمال القانون، �اصة ؤ�ن التجربة 

�رشیعیة �لربملان وا�لیل ٔ�ثب�ت ٔ�ن احلكومة لٔ�سف ال تتفا�ل مع املبادرة ال 
هو العرشات من مقرت�ات القوانني ال زالت يف الرفوف، بل ٕاهنا قامت يف 
العدید من املناس�بات �ٕال�از �ىل املبادرة ال�رشیعیة �لربملان �رب إالتیان 

  .مبشاریع قوانني س�بق تقدمي مقرت�ات قوانني �ش�ٔهنا
یفة ال�رشیعیة �لربملان ٕان هذا الوضع یؤكد ٔ�ن التعامل احلكويم مع الوظ 
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ف�ه الك�ري من �دم التعاون بل یعترب تعطیال ��س�تور ویعا�س تو�ات 
  .بالد� يف تعز�ز ماكنة الربملان دا�ل املنظومة املؤسساتیة الوطنیة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
�لرجوع ٕاىل مقرتح القانون ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته الیوم فٕاننا نؤكد 

املعارصة ٔ�نه جيیب �ىل العدید من املشالك اليت یعاين يف فریق أ�صا� و 
مهنا مالك السفن وكذا ا�هز�ن ا��ن �س�مثرون بغیة جتدید وعرصنة 
ٔ�ساطیل الصید، �اصة ما یتعلق مهنا بت�دید ا�ٓ�ال القانونیة خبصوص 

  اس��دال السفن و�رمميها وتنظمي وضبط أ�سطول ونو�ه ومحولته، 
ن هذا املقرتح �سا�ر جمهودات بالد� يف جمال يف هذا إالطار نؤكد �ٔ 

تطو�ر ٔ�سطول الصید البحري وت�ٔهی� ا�س�اما مع ٔ�هداف ا�هنوض بقطاع 
الصید البحري واحلفاظ �ىل الرثوة السمك�ة مع اس�تحضار �لزتامات 
ا�ولیة يف هذا ا�ال �اصة ما یتعلق بدعوات م�ظمة أ��ذیة والزرا�ة 

  .�ري القانوينحملاربة الصید اجلا�ر و 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان تعاطینا إالجيايب مع هذا املقرتح قانون �بع من ق�اعهتا ب�ٔنه س�سامه 
يف احلد من �رامك سفن الصید �ملوا� واحملافظة �ىل الب��ة البحریة، ومعاجلة 
ٕاشاكل تقادم سف�نة الصید وجتدید و�رممي البواخر �اصة ت� اليت 

وصیا�هتا مع رضورة �زویدها �ملعدات وا�ٓلیات  اش�تغلت ملدة طوی�
  .اجلدیدة ل�سهیل املراق�ة والت��ع

من هذا املنطلق وٕاميا� م�ا ب�ٔمهیة هذا املقرتح قانون، فٕاننا يف فریق 
  .أ�صا� واملعارصة نصوت �لیه �ٕالجياب

  .وشكرا

  :مدا�� الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة -2

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
�سعدين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة يف 

املتعلق �ق�ناء سفن  59.14مقرتح قانون یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق 
  .الصید وم�ارشة بناهئا و�رمميها

یات بناء وٕا�ادة بناء لیؤطر معل  59.14ففي تقد�ر� �اء القانون رمق 
مرا�ب الصید هبدف ضامن هتیئة مس�تدامة �لمصاید وحتق�ق تدبري عقالين 
�لموارد البحریة مع مرا�اة مصاحل املهنیني وخصوصا ا�هز�ن ا��ن �س�مثرون 
بغیة جتدید وعرصنة ٔ�ساطیل الصید �لشلك ا�ي ی�سجم مع رؤیة 

ق�ضیات هذا القانون الحظ ٔ�لیوت�س �سرتاتیجیة، ٕاال ٔ�نه وبعد تطبیق م 
املهنیون واملرتفقون ٔ�ن هذا أ��ري مل ینص �ىل ٕالزام�ة حتدید ا�ٓ�ال 
القانونیة الالزمة لتقدمي طلب رخصة اس��دال سف�نة صید مس�� حتت 

  .العمل املغريب ٔ�و طلب �رمميها ٔ�و بیعها اللكي ٔ�و اجلزيئ

  :ولهذا فقد نص املقرتح �ىل تعدیل النصوص املتعلقة ب

 تعریف �رممي سف�نة الصید؛ -

 البیع اللكي ٔ�و اجلزيئ لسف�نة الصید؛ -

 .الرشوط املتعلقة بطلب رخصة اس��دال ٔ�و �رممي سف�نة الصید -

ونظرا ٔ�مهیة واس�تع�الیة هذه التعدیالت، فٕان الفریق �س�تقاليل 
  .�لو�دة والتعادلیة یصوت بنعم �ىل هذا املقرتح

  :مدا�� فریق العدا� والتمنیة -3

م هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید� محمد و�ىل �ٓ� وحصبه �س
  .ٔ�مجعني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 59.14يف ٕاطار م�اقشة مقرتح قانون یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق 

ناهئا و�رمميها، ويه م�اس�بة ننوه من املتعلق �ق�ناء سفن الصید وم�ارشة ب 
�اللها ��هودات املبذو� لتطو�ر وجتوید املنظومة القانونیة املؤطرة لقطاع 

  . الصید البحري، وخباصة من طرف ٔ�حصاب هذه املبادرة ال�رشیعیة
بدایة البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن مقرتح القانون هذا ی�ٔيت الس�تكامل 

الق�ناء سفن الصید وم�ارشة بناهئا و�رمميها واليت  املنظومة القانونیة املرصودة
مل �كن بد من موا�هتا دون إال�اطة الشام� ب�ٔو�ه القصور القانونیة 
وإالجرائیة اليت �رمجهتا هذه النصوص ال�رشیعیة يف تنامغ محمود �سهل ت�ٔمني 

وهيدف مقرتح القانون حتدید املواضیع . رشوط بناء سفن الصید و�رمميها
  :س�توجب رخصة مس�بقة �سلمها إالدارة من ق�یلاليت � 

معلیة �رممي سف�نة الصید وما یلحق هبا من تغیري �ىل مس�توى  -

  خصائصها أ�ساس�یة وتغیري نوع الصید ا�ي متارسه السف�نة املعنیة؛

  البیع اللكي ٔ�و اجلزيئ لسف�نة الصید؛ -

ضبط الرشوط املتعلقة بطلب رخصة اس��دال ٔ�و �رممي سف�نة  -

  .الصید

كام خيول املقرتح �لحكومة ٕاصدار نص تنظميي مع وجوب تقدمي طلب 
الرخصة املس�بقة دا�ل ا�ٓ�ال والرشوط احملددة سلفا يف هذا النص 

  .التنظميي
ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد الوطين �لشغل �ملغرب، 
نعترب ٔ�ن تزنیل هذه املق�ضیات اجلدیدة هو خطوة م�سجمة لتفعیل 

واليت تضمن فهيا ا�و� حریة املبادرة واملقاو�  �2011ضیات دس�تور مق 
والتنافس احلر، من ش�ٔهنا حتسني ٔ�داء قطاع الصید البحري واملمتثل ٔ�ساسا 
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يف ز�دة ملحوظة يف إالنتاج والصادرات البحریة، والس�� �ىل مس�توى 
  .تنویع م�افذ التصد�ر حنو ٔ�سواق وا�دة

ترب ٔ�ن تعز�ز اجلهود الرام�ة ٕاىل تعز�ز الب��ات من هذا املنطلق، ٕاننا نع 
التحتیة والتجهزيات لقطاع الصید البحري �عتباره �ٓلیة دامعة وممك� خللق 

وٕاننا نعترب ٔ�ن هذا إالجراء ال�رشیعي � راهنیة . املزید من فرص الشغل
قصوى س�تعزز �لزتامات املن��قة عن �خنراط يف م�ادرة احلزام أ�زرق 

�الل ا�ورة الثانیة والعرش�ن ملؤمتر أ�طراف  2016نطلقت يف نونرب اليت ا
COP22 واليت هتدف ٕاىل احلفاظ �ىل احملیطات والنظم ��كولوج�ة ،

  . البحریة
ومن �ة ٔ�خرى، ٕاننا نعترب ٔ�ن تدعمي عنرص الثقة والشفاف�ة ومرا�اة 

ة بني ا�و� املعایري ا�ولیة �لمنظمة البحریة العاملیة �رب توطید العالق
واملهنیني يف قطاع الصید البحري ��رتام وتطبیق القانون وشفاف�ة املساطر 
إالداریة س�ميكن من الت�ٔثري بصفة اجيابیة �ىل مس�توى القدرات التنافس�یة 

  . �لمهنیني و�لتايل الرفع من حتسني ٔ�داء القطاع
قرتح و��، فٕانّنا يف فریق العدا� والتمنیة س�نصوت �ٕالجياب �ىل م

املتعلق �ق�ناء سفن الصید  59.14قانون یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق 
  .وم�ارشة بناهئا و�رمميها

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -4

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
والغا�ت الس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه 

  احملرتم، 
  .الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
یطیب يل ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب 

مقرتح قانون رمق "يف هذه اجللسة العامة ال�رشیعیة ا�صصة ملناقشة 
، وا�ي متت "�رمميهااملتعلق �ق�ناء سفن الصید وم�ارشة بناهئا و  59.14

م�اقش�ته والتصویت �لیه �ىل مس�توى جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة، 
وهبذه املناس�بة ال یفوتين التنویه �ٔ�جواء إالجيابیة اليت سادت �الل 
م�اقشة مرشوع هذا القانون �ىل مس�توى ا�لجنة، و�الخنراط الفا�ل 

حرضوا ٔ�شغالها، وكذا قمية لٔ�عضاء وللك املس�شارات واملس�شار�ن ا��ن 
  .النقاش اجلدي واملسؤول الهادف ٕاىل ٕاغناء مرشوع القانون السالف ا��ر

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕاذا اكنت مق�ضیات مقرتح القانون ق�د املناقشة يف ٔ�فق التصویت 

هتدف ٕاىل تعریف بناء  واملصادقة �لیه �الل هذه اجللسة ال�رشیعیة العامة،
ید، والبیع اللكي ٔ�و اجلزيئ لسفن الصید، وكذا ضبط و�رممي سفن الص 

الرشوط املتعلقة بطلب رخصة اس��دال ٔ�و �رممي سف�نة الصید، مع م�ح 

  .السلطة احلكوم�ة ا�تصة ٕاصدار نص تنظميي يف املوضوع
�ملقابل فٕان مقرتح القانون هذا املعروض �لمصادقة والتصویت ٔ�مام 

ىل جتاوز بعض املشالك دا�ل القطاع اجللسة ال�رشیعیة العامة س�یعمل �
من ح�ث حتسني وضعیة مالك سفن الصید �س�ب معا�هتم الناجتة عن 
ٕاشاكلیة حتدید ا�ٓ�ال القانونیة خبصوص �س��دال ٔ�و الرتممي، وكذا تنظمي 

  .وضبط أ�سطول ونو�ه ومحولته
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

�مثن ما �اء يف مق�ضیات ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، 

املتعلق �ق�ناء سفن  59.14مقرتح القانون القايض بتغیري و�متمي القانون رمق 
الصید وم�ارشة بناهئا و�رمميها، املعروض ٔ�مام اجللسة العامة، مع رضورة 
العمل �ىل اختاذ التدابري وإالجراءات الكف�� مبرا�اة املعایري ا�ولیة �لمنظمة 

ة واليت �س�تلزم �لزتام �ملعایري املن��قة عن قوا�د املنظمة البحریة العاملی
املذ�ورة، ذات الص� ب��اء السفن، سواء يف جمال حامیة الب��ة البحریة، 

  . ؤ�من البواخر، واق�صاد الطاقة
ؤ��ريا، وا�س�اما مع موقف فریق�ا دا�ل ا�لجنة الربملانیة ا�تصة، فٕاننا 

  . القانون نصوت �ٕالجياب �ىل مقرتح هذا
  .وشكرا �ىل حسن ٕاصغا�مك

  :مدا�� الفریق احلريك يف م�اقشة املرشو�ني معا :�لثا

امللحق أ�ول من  مبوج�هو�متم یغري  76.18مرشوع قانون رمق  -

مارس  31( 1337من جامدى ا�ٓخرة  28الظهري الرشیف الصادر يف 

 .مبثابة مدونة الت�ارة البحریة) 1919

املتعلق  59.14یري و�متمي القانون رمق مقرتح قانون یقيض بتغ  -

 .�ق�ناء سفن الصید وم�ارشة بناهئا و�رمميها

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  ،   الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك مب�لس�نا املوقر ٔ�عرض 

یغري مبوج�ه امللحق أ�ول من  76.18ة نظر� حول مرشوع قانون رمق و�
مبثابة  1919مارس  31، 1337الظهري الرشیف الصادر يف جامدى ا�ٓخرة 

مدونة الت�ارة البحریة، ؤ�یضا مقرتح قانون یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق 
  .املتعلق �ق�ناء سفن الصید وم�ارشة بناهئا و�رمميها 59.14
البدایة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�نوه بعمل جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة و�اكفة  يف

ٔ�عضاهئا، كام �ش�ید �لتفا�ل إالجيايب �لسادة املس�شار�ن مع مرشوع قانون 
وا�ي ید�ل مضن إالصالح التدرجيي �لمنظومة القانونیة  76.18رمق 

بحریة، من املؤطرة لقطاع الصید البحري، ويف ٕاطار حتیني مدونة الت�ارة ال 
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�الل اس�تعامل املس�ت�دات التق�یة والتك�ولوج�ة يف جمال مراق�ة ٔ��شطة 
  ".ٔ�لیوت�س"الصید البحري، اليت تعترب من ٔ�ولو�ت اسرتاتیجیة 

كام هيدف ٔ�یضا هذا املرشوع ٕاىل تقویة وتعز�ز نظام مراق�ة سفن الصید 
ة وحماربة و�دات السعة ٔ�و تعادلها، وكذ� الوقای 3اليت تقل محو�هتا عن 

  . الصید �ري القانوين و�ري املرصح به و�ري املنظم
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

 �59.14ل�س�بة ملقرتح قانون ا�ي یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق 
املتعلق �ق�ناء سفن الصید وم�ارشة بناهئا و�رمميه، فٕاننا �مثن يف الفریق 

�اءت بتغیريات تتعلق ��ٓ�ال،  احلريك هذه املبادرة ال�رشیعیة املهمة، اليت
يف ٕاطار جتوید وتطو�ر القانون احلايل ا�ي �اء مللء فراغ قانوين اكنت 
تعرفه معلیة بناء و�رممي سفن الصید السا�يل، والصید التقلیدي وكذا سفن 

 .الصید يف ٔ��ايل الب�ار

 وی�ٔيت هذا املقرتح قانون ٔ�یضا يف ٕاطار مرا�اة املعایري ا�ولیة �لمنظمة

البحریة العاملیة، خصوصا يف اجلوانب املتعلقة ب��اء السفن وم�طلبات حامیة 

الب��ة، وأ�من �ىل البواخر و�ق�صاد يف الطاقة، و�رممي البواخر املتقادمة 

وصیا�هتا، ويف هذا إالطار �مثن ٕاد�ال بعض التعدیالت �ىل املق�ضیات 

بعض التعاریف،  ذات الص� مبا مت ذ�ره سالفا، واليت �س�هتدف حتسني

الس�� ت� املتعلقة برتممي سف�نة الصید، وكذا البیع اللكي ٔ�و اجلزيئ لسف�نة 

الصید نظرا لعدم وضو�ا �شلك دق�ق دا�ل النص أ�صيل، �ٕالضافة ٕاىل 

  .ضبط الرشوط املتعلقة بطلب رخصة اس��دال ٔ�و �رممي سف�نة الصید

س�نصوت ٕاجيا� �ىل للك هذه �عتبارات، فٕاننا يف الفریق احلريك 

  .هذ�ن النصني

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته


