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        555573737373حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2010 نونرب 30( 1431ذو احلجة  23الثال�ء : : : : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
        ....رئيس ا6لساخلليفة الثالث ل ،حلسن بيجديكن املستشار السـيد: : : : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

  .مساء تنيدقيقة، ابتداء من الساعة اخلامسة ودقيق  سـبعة عرش    ::::التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  :اNراسة والتصويت عىل النصني الترشيعيني التاليني: : : : جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

يتعلق بإحداث الواكV الوطنية لتمنية تربية  52.09مرشوع قانون رمق  -
  ؛األحياء البحرية

  .يتعلق ببيع السمك bمجل` 14.08مرشوع قانون رمق  -

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

        ::::املستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،

  السادة املستشارون احملرتمون،
خيصص ا6لس هذه اجللسة لtراسة والتصويت عىل مشاريع القوانني 

  : التالية
يتعلق بإحداث الواكV الوطنية لتمنية  52.09أوال، مرشوع قانون رمق 

تربية األحياء البحرية، احملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب يف 
  إطار قراءة �نية؛

  .يتعلق ببيع السمك bمجل` �14.08نيا، مرشوع قانون رمق 
رمق نسـهتل هذه اجللسة Nbراسة والتصويت عىل مرشوع قانون 

يتعلق بإحداث الواكV الوطنية لتمنية األحياء البحرية يف إطار قراءة     52.09
  .�نية

  .اللكمة للحكومة

Nى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل Nى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل Nى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل Nى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل     دة، اكتبة اNوVدة، اكتبة اNوVدة، اكتبة اNوVدة، اكتبة اNوVييييالسـيدة لطيفة العب السـيدة لطيفة العب السـيدة لطيفة العب السـيدة لطيفة العب 
نيابة عن السـيد نيابة عن السـيد نيابة عن السـيد نيابة عن السـيد ((((وتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة bلتعلمي املدريس وتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة bلتعلمي املدريس وتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة bلتعلمي املدريس وتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة bلتعلمي املدريس 

        ::::))))وزير الفالحة والصيد البحريوزير الفالحة والصيد البحريوزير الفالحة والصيد البحريوزير الفالحة والصيد البحري
 .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
د العزيز أخنوش وزير الفالحة يسعدين أن أنوب عن زمييل السـيد عب

والصيد البحري يف تقدمي مرشوع القانون هذا، ا�ي يقدم أماممك يف إطار 
قراءة �نية، ويتعلق بإحداث الواكV الوطنية لتمنية تربية األحياء البحرية، 

ماي  17وا�ي سـبق 6لسمك املوقر أن صادق عليه bإلجامع بتارخي 
2010.  

املرشوع يف إطار اإلسرتاتيجية اجلديدة لقطاع وللتذكري، مت وضع هذا 
الصيد البحري، اليت تروم أن جتعل من تربية األحياء البحرية قطبا إنتاجيا 
  متينا، ميكن من املشاركة يف الرفع من املنتوج البحري الوطين، ومن 

  . إنعاش النشاط ¦قتصادي
وبعد عرضه عىل جملس النواب، مت إدخال بعض التعديالت عىل 
مقتضياته، جلها يتعلق بتدقيق بعض املصطلحات والصياغة وترتيب 
الفقرات، ذ´ أن التعديل القايض بإماكنية إحداث متثيليات °وية وحملية 

، يشلك أمه 6يف خمتلف مناطق تدخل الواكV عىل مسـتوى املادة 
  . التعديالت اجلوهرية اليت مت إدخالها عىل هذا املرشوع

ئيس احملرتم، السـيدات والسادة املستشارون اكنت تلمك، السـيد الر 
 Vاحملرتمون، التغيريات اليت طرأت عىل هذا املرشوع، واليت ستسامه ال حما
يف تدقيق املقتضيات اليت جاء هبا، آم` أن تنال الصيغة اجلديدة موافقتمك، 

  .كام اكن عليه األمر داخل جلنة الفالحة والشؤون ¦قتصادية
  .ة هللا تعاىل وبراكتهوالسالم عليمك ورمح

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيدة الوزيرة

إذا مل يكن هناك مانع، ألن الرؤساء مل يقرروا bش يديروا املناقشة، 
ألهنا قراءة �نية، ننتقل إىل التصويت عىل مواد املرشوع اليت مت تعديلها من 

  .طرف جملس النواب
  : 2222 املادةاملادةاملادةاملادة

  .اإلجامع= املوافقون
  :3333املادة املادة املادة املادة 

  .اإلجامع= املوافقون
  : 4444املادة املادة املادة املادة 

  .اإلجامع= املوافقون
  : 5555املادة املادة املادة املادة 

  .اإلجامع= املوافقون
  :6666املادة املادة املادة املادة 

  . اإلجامع= املوافقون
  :7777املادة املادة املادة املادة 

  . اإلجامع= املوافقون
  :8888املادة املادة املادة املادة 

  .اإلجامع= املوافقون
  :11111111املادة املادة املادة املادة 

  .اإلجامع= املوافقون
  : 12121212املادة املادة املادة املادة 

  .اإلجامع= املوافقون
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  :13131313املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع= قوناملواف

  :14141414املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع= املوافقون

  :15151515املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع= املوافقون

  :17171717املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع= املوافقون

  : 18181818املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع= املوافقون

  :أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت
  .اإلجامع= املوافقون

يتعلق  52.09إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 
  .الواكV الوطنية لتمنية األحياء البحرية يف إطار قراءة �نية بإحداث

يتعلق ببيع  14.08ننتقل لtراسة والتصويت عىل مرشوع القانون رمق 
  .السمك bمجل`، اللكمة للحكومة لتقدمي املرشوع

السـيدة اكتبة اNوN Vى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اNوN Vى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اNوN Vى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اNوN Vى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
نيابة عن السـيد وزير الفالحة نيابة عن السـيد وزير الفالحة نيابة عن السـيد وزير الفالحة نيابة عن السـيد وزير الفالحة ((((العلمي، امللكفة bلتعلمي املدريس العلمي، امللكفة bلتعلمي املدريس العلمي، امللكفة bلتعلمي املدريس العلمي، امللكفة bلتعلمي املدريس والبحث والبحث والبحث والبحث 

        ::::))))والصيد البحريوالصيد البحريوالصيد البحريوالصيد البحري
 .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 يسعدين، نيابة عن زمييل السـيد وزير الفالحة والصيد البحري، أن
املتعلق ببيع السمك bمجل`، وا�ي جاء  14.08أقدم مرشوع القانون رمق 

  . مللء الفراغ القانوين اخلاص بتنظمي نشاط بيع السمك bمجل`
  : ويتوÊ من هذا املرشوع

ضامن رشوط تمثني أفضل للمنتوج السميك املوجه للسوق اNاخيل  -
دوره يف تأهيل قطاع واخلارÎ، وخاصة عرب تقوية Íنية النشاط وتعزيز 

  الصيد البحري؛
  حتسني تتبع مسار املنتجات البحرية بعد التفريغ؛  -
  . املالءمة مع املعايري الصحية وضامن حد أدىن من معايري اجلودة -

ولبلوغ هذه األهداف، يضع مرشوع هذا القانون أحاكما تؤطر ممارسة 
امرسـته، هذا النشاط، وحيدد الرشوط اNنيا للحصول عىل ترخيص مب

  : واملمتث` أساسا يف
التوفر عىل حمالت أو منشآت معدة ملناوV منتجات الصيد البحري،  -

املتعلق bلسالمة الصحية  28.07مرخصة أو معمتدة وفق القانون رمق 
  للمنتجات الغذائية؛

اسـتعامل وسائل نقل مرخصة أو معمتدة عىل املسـتوى الصحي طبقا  -
ا�كر bلنسـبة لبائعي السمك bمجل` ا�ين  السالف 28.07للقانون رمق 

يقترصون فقط عىل نقل هذه املنتجات وتسلميها إىل وحدات التمثني أو 
  . أسواق امجل`

كام يقيد مرشوع هذا القانون لك مسـتفيد من رخصة ممارسة Íنة bئع 
  . السمك bمجل` برشوط تقنية أخرى مت تضميهنا يف دفرت خاص للتحمالت

، السـيد الرئيس احملرتم، السـيدات والسادة املستشارون اكنت تلمك
  . احملرتمون، اخلطوط العريضة ملرشوع هذا القانون

وامسحوا يل هبذه املناسـبة أن أتقدم خبالص شكري للجنة الفالحة 
والشؤون ¦قتصادية، رئيسا وأعضاء، عىل جتاوهبم مع هذا املرشوع 

ا، كام يقول زمييل السـيد عزيز واقرتاحاهتم اليت سامهت يف إغنائه، راجي
أخنوش، راجيا أن ينال رضامك كام اكن عليه األمر داخل هذه اللجنة، اليت 

  . وافقت عليه bإلجامع
  . والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيدة الوزيرة

  . أظن التقرير وزع، نفتح bب املناقشة، اللكمة لألغلبية

        ::::املستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيد
  . شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة، 
  أخيت، إخواين املستشارين احملرتمني، 

 14.08أتدخل اليوم bمس فرق األغلبية ملناقشة مرشوع قانون رمق 
املتعلق ببيع السمك bمجل`، ويأيت هذا املرشوع ا�ي أحيل علينا منذ سـنة 

يف سـياق اNينامية اليت يعرفها قطاع الصيد البحري بعد جميء  2008
السـيد عزيز أخنوش وزيرا للفالحة والصيد البحري، ومن أجل تأطري 

اع وتزويده bلرتسانة القانونية الرضورية، حيث عرف القطاع وملدة القط
  . سـنوات خلت فراغ ترشيعيا

  السـيد الرئيس، 
إن األوراش اإلصالحية اليت يعرفها قطاع الصيد البحري من خالل 

وغريه من اìططات املرحلية اليت تشمل القطاع، ففي  ،،،،خمطط أليوتيس
وري عىل احلكومة القيام بتزنيل هذا السـياق اإلصالí أصبح من الرض 

  . هذه الترشيعات، ومن مجلهتا املرشوع ا�ي حنن بصدد مناقشـته اليوم
جاء لضبط بيع السمك bمجل` يف ظروف حصية  14.08مفرشوع قانون 

ومعقوV، تعود bلنفع العممي عىل املهنيني Nbرجة األوىل، وNbرجة الثانية 
  . املهم bلنسـبة إلينا محلاية املسـهتó كذ´، وهذا هو

  السـيد الرئيس، 
  السـيدة الوزيرة،
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  أخيت، إخواين املستشارين، 
إن هذا املرشوع عرف نقاشا جادا داخل جلنة الفالحة والشؤون 
¦قتصادية، اسـمتع من خاللها السـيد الوزير احملرتم الويص عىل القطاع 

ينة من مجليع مقرتحات السادة املستشارين احملرتمني، حيث تشلكت جل 
داخل جلنة الفالحة والشؤون ¦قتصادية، أرشفت رفقة أطر الصيد 

  . البحري عىل إدخال تعديالت Íمة وجديدة عىل النص
حيث جتاوبت احلكومة بشلك إجيايب مع تعديالت السادة املستشارين 
احملرتمني، حيث مت تنقيح النص وتوضيحه وإعادة صياغة بعض مقتضياته 

وضيح مضمون دفرت التحمالت من أجل ضامن جودة املرتبطة بتحديد وت
السمك، وحتديد هوية من يسـتفيد من بطاقة bئع السمك bمجل`، ونقط 
البيع ونقù يف ظروف سلمية حتافظ عىل طراوته، مع تفعيل املقتضيات 

  . القانونية اخلاصة bملراقبة، واليت جيب عىل احلكومة التحسيس هبا
ìbالفات والعقوbت، مت التقليص مهنا عىل  ويف جمال البنود املتعلقة

اعتبار أن النص جديد عىل القطاع ويعرف فوىض عارمة، �ا أراد السادة 
املستشارين من خالل هذا املرشوع أن تكون هناك سالسة ومرونة يف 
تنفيذ هذا النص املهم واملهيلك لقطاع الصيد البحري يف شقه املرتبط bلبيع 

  . bمجل`
املرشوع ا�ي نناقشه اليوم، أعطى Í` إضافية للمهنيني من إن هذا 

أجل مالءمة حمالهتم وهتييء الظروف املالمئة والرضورية بعد دخول هذا 
النص حزي التنفيذ، مشريين يف نفس الوقت إىل املراسـمي التطبيقية اخلاصة 
bملرشوع، واليت جيب أن تكون مطابقة ملضمون النص وروحه وال تتناىف 

  .مقتضياته اليت مت تعديلهامع 
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارين احملرتمني،
من bب املسؤولية امللقاة علينا كفرق األغلبية، والزتامنا املبديئ 

واملتعلق  14.08والسـيايس مع احلكومة، ونظرا ألمهية مرشوع القانون رمق 
b مجل` ا�ي يؤطر بيع السمكb مجل` وينظمه، فإننا سـنصوت ببيع السمك

  . عىل هذا املرشوع bإلجياب
  .والسالم عليمك ورمحة هللا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة لفريق األصاV واملعارصة

        ::::املستشار السـيد أمحد السـنييتاملستشار السـيد أمحد السـنييتاملستشار السـيد أمحد السـنييتاملستشار السـيد أمحد السـنييت
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  رتم،السـيد الرئيس احمل
  السـيدة الوزيرة،

  أخيت املستشارة، 

  إخواين املستشارين احملرتمني،
يرشفين أن أتدخل bمس فريق األصاV واملعارصة يف إطار مناقشة 

يتعلق ببيع السمك bمجل`، وهو املرشوع ا�ي  14.08مرشوع قانون رمق 
يكتيس أمهية خاصة ألنه يأيت يف ظل غياب إطار قانوين واحض ينظم بيع 
 السمك bمجل`، ويأيت كذ´ من أجل مواكبة املتطلبات اNولية اجلديدة يف

جمال حماربة الصيد غري القانوين وغري املنظم، خصوصا مع دخول الترشيع 
األورويب املتعلق بإلزامية إثبات مصدر منتجات الصيد املصدرة حنو السوق 

  . 2010األوروبية حزي التطبيق ابتداء من فاحت يناير 
ولقد جاء هذا املرشوع كذ´ من أجل جتاوز بعض املشالك 

ا هذا القطاع، واملمتث` يف العشوائية وانعدام تنظمي والصعوbت اليت يعرفه
أماكن البيع، وتعدد وعدم جتانس املتدخلني وغياب تتبع اإلدارة للمسار 

  . التجاري للمنتوجات البحرية
وبصفة عامة، جاء هذا املرشوع من أجل تمثني أفضل للمنتوج السميك 

واق األكرث املوجه للسوق اNاخيل واخلارÎ، ورحب رهان ولوج األس
  . مردودية، وذ´ من خالل وضع آليات قانونية لتأطري هذه املهنة وتنظميها

ونظرا جلو النقاش املسؤول والبناء ا�ي ساد سواء أشغال جلنة 
الفالحة والشؤون ¦قتصادية أو اللجينة املصغرة املنبثقة عهنا، واليت 

ضع آليات خلصت إىل التوافق حول عدد من التعديالت، اكنت أمهها و 
لتقييد سلطة اإلدارة ف يتعلق بطلبات الرتخيص، وتقييد إجراء حسب 

يوما، وإذا مل يسـتجب ميكن  15الرخصة بإنذار املعين bألمر داخل أجل 
  .أشهر قبل أن تسحب منه الرخصة 6متديد املدة إىل 

  . مت تصنيف اìالفات وحتديد لك نوع مع ما يناسـبه من غرامات
) الصيد البحري(القانون من أجل تأهيل هذا القطاع  ومن منطلق هذا

من موقعنا كفريق األصاV واملعارصة، من أجل تنظمي هذا القطاع بصفة 
عامة، ونظرا للك ما سـبق، فإننا يف فريق األصاV واملعارصة نصوت عىل 

  . هذا املرشوع bإلجياب
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
فريق الفيدرايل، إذن ننتقل للتصويت عىل شكرا السـيد املستشار، اللكمة لل

  .مواد املرشوع
  :كام وردت يف املرشوع 1111املادة املادة املادة املادة 

  .اإلجامع= املوافقون
  :كام وردت يف املرشوع 2222املادة املادة املادة املادة 

  .اإلجامع= املوافقون
  .اإلجامع: كام وردت يف املرشوع 3333املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام عدلهتا اللجنة 4444املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام عدلهتا اللجنة 5555املادة املادة املادة املادة 
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  .اإلجامع: كام عدلهتا اللجنة 6666املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام عدلهتا اللجنة 7777املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام عدلهتا اللجنة 8888املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام عدلهتا اللجنة    9999املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام عدلهتا اللجنة 10101010املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام عدلهتا اللجنة 11111111املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام عدلهتا اللجنة 12121212املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام جاءت يف املرشوع 13131313املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام وردت يف املرشوع    14141414املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام وردت يف املرشوع 15151515املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام وردت يف املرشوع 16161616املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام عدلهتا اللجنة 17171717املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام وردت يف املرشوع 18181818املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام جاءت يف املرشوع 19191919املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام وردت يف املرشوع 20202020املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام وردت يف املرشوع    21212121املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام وردت يف املرشوع 22222222املادة املادة املادة املادة 

  .اإلجامع: كام عدلهتا اللجنة 23232323املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام عدلهتا اللجنة 24242424املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام وردت يف املرشوع 25252525املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام وردت يف املرشوع 26262626املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام عدلهتا يف اللجنة 27272727املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام عدلهتا يف اللجنة    28282828املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام عدلهتا يف اللجنة 29292929املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام وردت يف املرشوع 30303030املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: املرشوعكام وردت يف  31313131املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام عدلهتا اللجنة 32323232املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام وردت يف املرشوع 33333333املادة املادة املادة املادة 
  .اإلجامع: كام وردت يف املرشوع 34343434املادة املادة املادة املادة 

  :أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت
  .اإلجامع= املوافقون

يتعلق  14.08قانون رمق الإذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع 
  .السمك bمجل`ببيع 

 .أشكر امجليع، ورفعت اجللسة


