
  يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني و غير المصرح به و غير المنظم و القضاء عليه 15-12جدول يبين التعاليق الواردة بخصوص مشروع قانون رقم 

 

 :المشار إليه أعالهقانون العلى التعاليق بخصوص مشروع  -قطاع الصيد البحري- جواب وزارة الفالحة والصيد البحري

 جواب الوزارة عليقالت    المصدر
والذي  15-12التعريف بالسفينة المذآور في مشروع القانون 

يشمل آل سفينة تمارس الصيد البحري وآذا آل سفينة تستعمل "
مصانع أو -من أجل المساعدة في أنشطة هذه األخيرة مثل سفن

السفن التي تساهم في مسافنة المنتجات البحرية والسفن الحاملة 
ري باستثناء حاملي تجات الصيد البحمن أجل نقل منالمجهزة 
األوروبي في هو نفس التعريف الذي تبناه االتحاد " الحاويات

بوضع نظام  2008شتنبر  29بتاريخ  1005/2008تشريعه رقم 
اتحادي للوقاية والحد من الصيد الغير القانوني دون إبالغ ودون 

  ؛معه والذي يهدف هذا القانون إلى التالؤم . تنظيم والقضاء عليه
آما تبنى هذا التعريف االتفاق بشان التدابير التي تتخذها دولة 

الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه 
  .والقضاء عليه

آما أن عدم وجود تعريف مماثل لما جاء في التشريع األوربي من 
شانه خلق مشاآل وصعوبات أمام ولوج المنتجات البحرية الوطنية 

 .لسوق االوربيةل

Dans  l’article  2,  la  définition  des  navires  de  pêche  doit 
exclure ‘’ les navires transporteurs équipés pour le transport 
de  produits  halieutiques  ‘’  car  ceux‐ci  sont  des  navires  de 
commerce  équipés  pour  le  transport  de  produits 
halieutiques et ne participent pas aux opérations de pêche 
proprement dite. 

Cheikh Salim 

يمنع أن تمسك على متن إحدى سفن الصيد وتستعمل "األصل هو 
في البحر آل مادة متفجرة  آما يمنع استعمال آل سالح ناري ما 
" لم يمنح الوزير المكلف بالصيد البحري رخصة استثنائية بذلك

من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  20يات الفصل طبقا لمقتض
 .1973نونبر  23بتاريخ  255-73-1

يجب منع الصيد باستعمال المفرقعات، ألنها تدمر البيئة البحرية Ksyar  

يشمل آل سفينة " 15-12إن التعريف الذي ورد في القانون رقم 
 تمارس الصيد البحري وآذا آل سفينة تستعمل من أجل المساعدة

مصانع أو السفن التي تساهم -في أنشطة هذه األخيرة مثل سفن
من أجل في مسافنة المنتجات البحرية والسفن الحاملة المجهزة 

وعليه فإن "  ري باستثناء حاملي الحاوياتنقل منتجات الصيد البح
هذا التعريف يتضمن جميع أنواع سفن الصيد بما فيها الصيد في 

.ي والصيد التقليديأعالي البحار والصيد الساحل

Prière  de  préciser  si  la  définition  de  ‘’Navires  de  pêche’’ 
englobe  bien  l’ensemble  des  bateaux  exerçant  la  pêche 
maritime : unités hauturières, côtières et artisanales. 
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