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 ملائةبعد ا نيسبعالو  اخلامسةحمضر اجللسة 
 
 (.م0202زيو يول02)ه0442 ذي العقدة 02 الثالاثء:التاريخ

 .جملس النواب رئيس احلبيب املالكي السيد الرائسة:
الدقيقة و  مساء الثالثةابتداء من الساعة  قائدقعشر  التوقيت:

  .اخلامسة عشر
 مقرتح قانون يقضي الدراسة والتصويت على األعمال:جدول 

 سفن الصيداملتعلق ابقتناء  42.04بتغيري وتتميم القانون رقم 
  ها.ومباشرة بنائها وترميم

 :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة

لني والسالم على أشرف املرسبسم هللا الرمحن الرحيم، الصالة 
 .وعلى آله وصحبه

  السيدة الوزيرة، السيد الوزير،
 السيدات والسادة النواب،

يعقد جملس النواب جلستني تشريعيتني ختصص اجللسة 
للدراسة والتصويت على مقرتح قانون، والثانية ختصص  األوىل

للدراسة والتصويت على مشاريع القوانني اجلاهزة، يف ما خيص 
لسة األوىل واملتعلقة سساسا قمقرتح القانون الكلمة للسيد النائب اجل

محيد العرشي، دائما دائما كاينة سخطاء يف األمساء ألن اإلدارة 
تيخصها تعمل تدريب يف ما خيص احلالة املدنية، محيد العرشي 

 .معذرة لتقدمي مقرتح القانون، وسان سعرفه بوجهه جيدا
 :النائب السيد محيد العرشي

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،
 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير،

 السيدة الوزيرة،
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين ابسم فريق التجمع الدستوري سن ستقدم سمام جملسكم املوقر 
ية صرحية هبذا املقرتح انطالقا من مضامني الدستور الذي سوىل سمه

وواضحة للحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية قما يف ذلك 
الثروات البحرية، وهي األمهية اليت نصت عليها مقتضيات الفصل 

من الدستور اليت جاء فيها، تضمن الدولة حرية املبادرة  24
واملقاولة والتنافس احلر، كما تعمل على حتقيق تنمية بشرية 

ات العدالة اإلجتماعية واحلفاظ على الثرو مستدامة من شأهنا تعزيز 
الطبيعية الوطنية وعلى حقوق األجيال القادمة، يف هذا السياق 

املتعلق ابقتناء سفن  42.04قد مت إعداد مشروع قانون رقم 
الصيد ومباشرة بنائها وترميمها هبدف أتطري منتوج الصيد، من 

السمكي  زونسجل استغالل عقالين للثروة البحرية، واستدامة املخ
عرب أتمني شروط بناء سفن الصيد وترميميها، وكذلك حماربة 
الصيد غري القانوين وغري املصرح به وغري املنظم والوقاية منه، غري 
سن بعض املهنيني واملرتفقني الحظوا سن القانون سيصطدم عند 

، 42.04تنزيل بعض املقتضيات اليت مل يشر إليه القانون رقم 
بتحديد اآلجال القانونية الالزمة لتقدمي طلب وخاصة ما يتعلق 

 .رخصة إستغالل سو ترميم سفينة صيد مسجلة حتت العامل املغريب
 :السيد الرئيس

 .السيدات والسادة النواب
 :النائب السيد محيد العرشي

من سجل تنزيل سليم ملقتضيات القانوين ذات الصلة عرب النصوص 
ا القانون ية، جيب سن يشري هذالتنظيمية اليت ستعدها الوزارة الوص

وبصراحة إىل ذلك، لإلشارة فإن الدولية الوزارية املسماة الدورية 
احملددة لشروط منح ومتديد رخص استبدال وترميم وتغيري نوع 
سفن الصيد البحري، اجلاري هبا العمل حاليا واحملددة ملسطرة 

 يف رياستبدال وترميم سفن الصيد املسجلة حتت العلم املغريب، تش
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الطلبات، لذا وجب إدماج  فقراته إىل تلك اآلجال لتقدمي
قما يف ذلك اآلجال السالفة  42.04مقتضياهتا يف القانون رقم 

الذكر من سجل املالءمة، وتتجلى سمهية هذه اآلجال كذلك يف 
رية ضمان هتيئة مستدامة ملصايد وحتقيق تدبريعقالين يف املوارد البح

غية ني وخصوصا اجملهزين الذين يستثمرون بمع مراعاة مصاحل املهني
جتديد وعصرنة سساطري البحر، كما سنه تبني منذ دخول القانون 

حيز التطبيق ضرورة حتيني بعض التعابري خصوصا  42.04رقم 
تلك املتعلقة برتميم سفينة الصيد، وكذا البيع الكلي سو اجلزئي 

ذا هل لسفينة الصيد، نظرا لعدم وضوحهما يف النص األصلي،
الغرض ومن سجل توضيح بعض التعاريف، وضماان حلقوق 
املرتفقني وجمهزي سفن الصيد البحري الوطنية مع ضمان 
اإلستغالل العقالين للموارد البحرية، ينص هذا املقرتح خصوصا 
على تعديل املقتضيات املتعلقة بتعريف ترميم سفينة الصي،د 

وط املتعلقة ، الشر تعريف البيع الكلي سو اجلزئي لسفينة الصيد
بطلب رخصة استبدال سو ترميم سفينة الصيد، لذا وإنسجاما مع 

من دستور اململكة الذي يضع على عاتق الدولة  24الفصل 
يا احلفاظ على الثروات الطبيعية قما يف ذلك الثروة احمللية، وكذا متاش

مع توجهات التشريع احلديث، يقرتح وتغيري وتتميم القانون رقم 
املتعلق ابقتناء سفن الصيد البحري ومباشرة بنائها  42.04

 .وترميمها، وشكرا للجميع
 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، كما سشكر ابمسكم مقرر جلنة القطاعات 
 .ة، السيد النائب إبراهيم الضعيفاإلنتاجي

ة األوىل املاد ،منر اآلن إىل عملية التصويت على مقرتح القانون
 .سعرضها كاملة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

 املوافقون: اإلمجاع
 املعارضون: ال أحد
 املمتنعون: ال أحد

 :سعرض املادة الثانية للتصويت كما صادقت عليها اللجنة
 املوافقون: اإلمجاع
 املعارضون: ال أحد
 املمتنعون: ال أحد

 :اللجنة ما صادقت عليهسعرض للتصويت مقرتح القانون برمته ك
 املوافقون: اإلمجاع
 املعارضون: ال أحد
 املمتنعون: ال أحد

صادق جملس النواب على مقرتح قانون يقضي بتغيري وتتميم 
املتعلق ابقتناء سفن الصيد ومباشرة  41.95القانون رقم 

 .بنائها وترميمها

 


