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يــوجه رئـيس الــلـجـنــة اجلـهـويــة فـورا رأي هـذه الــلـجــنـة إلى الـســلـطـة
وافـقة ـكـلفـة بالـبـيئـة التي تـسـلم  طبـقـا لهـذا الرأي مـقـرر ا احلكـومـية ا
البـيـئـية  إلى الـطـالب داخل أجل خـمـسة (5) أيـام من أيـام الـعمل يـبـتد

من تاريخ  التوصل برأي اللجنة.
ادة 22 ا

عـلـومات وافـقـة السـتكـمـال  ا كـن للـجـنة اجلـهـوية أن تـدعـو طـالب ا
ـتــعـلـقـة الـضـروريــة لـفـحص  دراســة الـتـأثـيــر عـلى الـبــيـئـة خـاصــة تـلك ا
ـسـتـقـبل و/ أو بـبـرنـامج احلـراسـة وتـتـبع األنـشـطة ـشـروع والـوسط ا بـا

احملدثة للتأثير  والتدابير الرامية إلى إزالة  أو احلد من اآلثار السلبية.
ادة 21 نصوص عـليه في ا  في هذه احلـالة  يوقف الـعمل  باألجـل ا
أعاله ويـبتـد سريـان أجل جديـد مدته عـشرة (10) أيام من أيـام العمل

طلوبة. علومات ا ابتداء من تاريخ التوصل با

الباب الثالث 
مقتضيات مشتركة

ادة 23 ا
ـكن للـجنـة الـوطنـية أن تـوكل فحص كل  دراسـة لـلتـأثيـر على الـبيـئة
شاريع الـتي  تدخل في نطاق  اختـصاصها إلى اللـجنة اجلهوية تتـعلق با
ــشـروع إذا تـبـ لـهــا أن شـروط تـقـيــيـمـهـا عـلى ـحل إجنـاز ا ـعـنــيـة  ا

ستوى الوطني غير متوفرة. ا
كـمـا يحـق أيضـا لـلـجـنة اجلـهـويـة  أن حتيـل على الـلـجـنـة الوطـنـيـة أية
ـشـاريع الـتي  تـدخل في مـجـال ــتـعـلـقـة بـا دراسـة الـتـأثـيـر عـلى الـبـيـئـة ا
اخـتـصـاصــهـا قـصـد فــحـصـهـا إذا تــبـ لـهـا أن شــروط تـقـيـيــمـهـا عـلى

ستوى اجلهوي غير متوفرة. ا
ـعنـية ـنح  لـلجـنـة الوطـنـية أو لـلـجنـة اجلـهويـة ا في هـات احلـالـت 
وافاة اللجنة  التي أحالت عليها أجل عشرين (20) يوما من أيام العمل  

الدراسة برأيها.
نـصــوص عـليه يـوقف  هـذا األجل حسب احلـالة  سـريـان األجـــل ا

ادت  12 و 22 أعاله. في ا
ادة 24 ا

كن للطالب داخل  أجل ال يتجاوز ثالث (30) يوما من تاريخ تبليغ
كـلف بالـبيـئة ألجل إعادة ـوافقـة البـيئيـة أن يتـقدم بـطلب لـلوزيـر ا مـقرر ا

فحص دراسة التأثير موضوع الرفض.
ـذكـورة داخل وفي هـذه احلـالـة تـبث الــلـجـنـة الـوطـنـيـة في الـدراسـة ا

ادة  9 أعاله. نصوص عليه في ا األجل ا
ادة 25 ا

ادت  12 و 22 أعاله من طرف نصوص عليها في ا علومات ا تعد ا
ـسك لـهـذا الـغـرض من طرف ـوافـقـة وتـدون في سـجل يـحـدث و طـالب ا

علومات. كتابة اللجنة التي طلبت هذه ا

علـومات في حالـة دراسات التـأثير الـتي يتم فحـصها من تـبلغ  هـذه ا
طرف اللـجنة الـوطنيـة إلى رئيس اللـجنة الـوطنيـة وإلى السـلطة احلـكومية
ـشروع مـوضوع دراسـة التـأثـير.  وفي حـالة ـعني بـا ـكـلفـة بالـقـطاع  ا ا
دراسات الـتأثـير الـتي يتم فـحصـها من طـرف اللـجنـة اجلهـوية تـبلغ هذه
ـمـثل اجلــهـوي لـلـسـلـطـة ـعـلـومــات إلى  رئـيس الـلـجـنــة اجلـهـويـة وإلى ا ا

شروع. عني با كلفة بالقطاع ا احلكومية ا
ادة 26 ا

ـرسوم الـذي ينـشر بـاجلريـدة الرسـميـة إلى وزيرة يـسنـد تنـفيـذ هذا ا
ـاء والـبـيئـة ووزيـر الـداخلـيـة  كل واحد مـنـهـما فـيـما ـعادن وا الـطاقـة وا

يخصه. 
وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008).

اإلمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :

اء والبيئة عادن وا وزيرة الطاقة وا
اإلمضاء : أمينة ابن خضراء.

وزير الداخلية
اإلمضاء : شكيب بنموسى.

مرسوم رقم 2.04.564 صادر في5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008)
شاريع تعـلق با بـتحديد كـيفيات تـنظيم وإجـراء البحث العـمومي ا

اخلاضعة لدراسات التأثير على البيئة.
ـــــــــــــــــــ

الوزير األول 
بناء على الدستور والسيما الفصل 63 منه ; 

ــتـعــلق بـدراســات الـتـأثــيـر عــلى الـبــيـئـة وعــلى الـقــانـون رقم 12.03 ا
ربيع بـتاريخ 10  الــــصـادر بـتـنـفـــيـذه الـظــــهـيـر الـشـريف رقم 1.03.60 

واد 9 و 10 و 12 منه ; األول 1424  (12 ماي 2003) وال سيما ا
ــرســــــوم رقـــم 2.98.401 الــصـادر في  9 مــحـرم 1420 وعـــــلى ا
ادة 4 الية والسيما ا تعلق بإعداد وتنفيذ قوان ا ( 26 أبريل 1999) ا

منه ;
ــرسـوم رقـــم  2.99.922 الــصــــادر في 6 شـــوال 1420 وعـــــلى ا
(13 يـنـاير 2000)  في شـأن تـنـظـيم واخـتـصـاصـات كـتـابـة الـدولـة  لدى

كلفة بالبيئة ; وزير إعداد التراب الوطني  والبيئة والتعمير واإلسكان ا
ــرســـوم رقـــم 2.07.1303 بــتــــاريخ 4 ذي الــقــــعــدة 1428 وعــلى ا
ـعـادن ـتـعـلق بـاخـتــصـاصـات  وزيـرة  الـطـاقـة وا (15 نـوفـمـبـر 2007) ا

اء والبيئة ; وا
نعقد بتاريخ  20 شوال 1429 شروع في اجمللس الوزاري ا وبعد دراسة ا

(20 أكتوبر 2008)
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رسم ما يلي :
ادة 1 ا

رسوم إلى حتديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي يهدف هذا ا
تـعلق بـدراسات ادة  9 من القـانون رقـم 12.03 ا ـنصـوص علـيه في ا ا
لـحقة ـبيـنة في الـالئحـة ا ـشاريع ا الـتأثـير عـلى البـيئـة والتي تـخضع له ا

ذكور. بالقانون ا
ادة 2 ا

يودع طـلب فتح البحث الـعمومي من قبل الطـالب لدى  الكتـابة الدائمة
للـجنـة اجلهـوية لـدراسات الـتأثـير عـلى الـبيـئة الـتي تضـطلع أيـضا بـكتـابة
جلان البحث العمومي لدراسات التأثـير التي يتقرر القيام بها في دائرتها

الترابية.
ـلف يـتـضـمن عـلى اخلـصـوص الـوثـائق الـتـالـيـة مـعدة  يـرفق الـطـلب 

باللغت العربية والفرنسية : 
ـميزات الـتقنـية األساسـية للمـشروع اخلاضع ـ بطاقـة بيانـية توضح ا

للبحث العمومي ;
ـعلـومات ـ مـشروع مـلخـص واضح و مفـهوم مـوجه لـلعـموم يـتـضمن ا
ـعـطـــيـات األســاسـيـة الــواردة في دراســـة الــتـأثـيـر عــلى الـبـيـئـة وا
ـتعلقـة بالتأثيـرات اإليجابية ـعنية بالـبحث العمـومي وال سيما تلك ا ا
ـزمــع و/ أو الـســلـبـيــة لـلـمــشـروع عــلى الـبـيــئـة وكــذا اإلجـراءات ا
شروع ضرة الناجتة عن ا اتخاذها إلزالة أو التـعويض عن اآلثار ا

أو التخفيف منها ;
توقع للمشروع. ـ تصميم يب حدود منطقة التأثير ا

رفق به فور تسلمه على عـامل العمالة أو اإلقليم ـلف ا يحال الطلب وا
شروع. محل إقامة ا

ادة 3 ا
عني. يؤمر بفتح البحث العمومي بقرار لعامل العمالة أو اإلقليم ا

 يتخـذ هذا القرار في أجل ال يـتعدى عشرة (10) أيام من أيام العمل
يبـتد من تـاريخ تسـلم العـامل لطـلب فتح الـبحث الـعمـومي وملف الـبحث

ادة 2 أعاله.  شار إليهما في ا العمومي ا
ذكور. يتم إخبار الطالب بتاريخ فتح البحث ا

ادة 4 ا
يـعـهـد بـإجنـاز الـبـحث الـعـمـومي إلـى جلـنـة تـرأسـهـا الـسـلـطـة اإلدارية
ذكورة ـشروع في دائرتـها الترابـية وتتـألف اللجـنة ا احملـــلية الـتي يقام ا

من :
ثليهم ;  عنية أو  ـ رئيس اجلماعة أو رؤساء اجلماعات ا

كلفة بالبيئة ; ثل السلطة احلكومية ا ـ 
ـعـني ـكـلـفــة بـالـقــطـاع ا ـثل الـســلـطـة أو الــسـلـطـات احلــكـومـيــة ا ـ 

ستوى الوطني أو اجلهوي حسب احلالة. شروع على ا با

ـكن لرئـيس اللجـنـــة أن يـســـتدعي كـــل شـخــص أو هيـئة عمـومية
أو خاصة بإمكانها مساعدة اللجنة في مهمتها.

شروع كن بناء على طلب أعضاء الـلجنة وإذا كانت خصوصيات ا
تستلزم ذلك طـلب رأي خبير حول بعض اجلوانـب اخلاصة بدراسة تأثير

شروع اخلاضع للبحث العمومي.  ا
ترتبة عن هذه اخلبرة. صاريف ا يتحمل الطالب ا

ادة 5 ا
يب قرار فتح البحث العمومي باخلصوص :

شروع ومكوناته وموقعه ;  ـ طبيعة ا
ـشروع اخلاضع عنـي بـالبحث في حـدود منـطقة تـأثير ا ـ السكـان ا

لدراسة التأثير على البيئة ;
ـ تاريخ فتح البحث العمومي وتاريخ إغالقه ;

ـنــصــوص عـلــيه في ـ مـكــان أو أمــاكن االطالع عــلى مــلف الــبـحـث ا
عـدة لـتـلقي ـرسوم وكـذا الـسـجل أو الـسجـالت ا ادة 2 من هـذا ا ا

مالحظات واقتراحات العموم ;
ـكـلـفـة بـإجـراء الـبـحث ـ أسـمـاء وصـفـات الـرئـيس وأعـضـاء الـلــجـنـة ا

ادة  4 أعاله. شار إليهم في ا العمومي ا
ادة 6 ا

يبلغ قـرار فتح البحث العـمومي  إلى علم العمـوم  خمسة عشرة (15)
يـوما على األقل قـبل تاريخ  افـتتاحه وذلك عن طـريق نشره في جـريدت
يـوميـتـ عـلى األقل تـكون من بـيـنـهمـا جـريـدة واحـدة على األقل  بـالـلـغة
العـربية مـرخص لهـما بنـشر اإلعالنـات القانـونية  وكـذا إلصـاقه في مقر

عنية. اجلماعة أو اجلماعات ا
يتع اإلبقاء على القرار ملصقا طيلة مدة البحث العمومي.

ــكن لــلــجــنــة أن تـــلــجــأ إلى كل وســائل االتــصــال عالوة عـــلى ذلك 
ـا فـيـهـا الـوسائـل الـسـمـعيـة الـبـصـريـة الـتي تـسـمح ـنـاسـبـة  األخـرى ا

وضوع البحث العمومي. عني بشكل كاف  بإخبار السكان ا
ادة 7 ا

يـتخذ رئـيس اللجنـة طيلـة مدة البحث كـافة اإلجراءات الـضرورية التي
ــعــنـيــــ من االطــالع عــلى مــلف الــبــحث في مــقـر تــمــكن الــسـكـــــان ا

عنية. اجلماعة أو اجلماعات ا
 كـما يـضع أيـضا سـجال رهن إشـارة العـموم تـكـون صفـحـاته مرقـمة
ـتـعـلـقـة الحـظـات واالقـتـراحــات ا ومـخــتـومـة ومـوقـعــة بـغـرض تـضـمــ ا

شروع. با
ادة 8 ا

حتدد مدة البحـث العمومي في عشرين (20) يوما. عنـد انصرام هذا
الحـظات األجل تـعـد اللـجـنة تـقـريرا عن الـبـحث العـمـومي على أسـاس ا

ادة  7 أعاله. نصوص عليها في ا تضمنة في السجل أو السجالت ا ا
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ـقـتـرحات الحظـات وا ذكـور مـلـخـصا عـن ا يـجب أن يقـدم الـتـقـريـر ا
شروع. عنيون حول ا التي يبديها السكان ا

ادة 9 ا
يـحـيل الـرئـيـس  تـقـريـر الـبـحث الـعـمـومي وكـذا الـسـجل أو الـسـجالت
ـوقع عـليـهـا من طـرف أعـضاء الـلـجـنـة إما إلى رئـيس الـلـجـنة الـوطـنـية ا
ــعـنـيـة لـدراسـات الــتـأثـيــر عـلى الــبـيـئـة أو إلـى رئـيس الـلــجـنـة اجلــهـويـة ا
بـدراسـات الـتـأثـيـر عـلى الـبـيـئـة حـسب احلـالـة. يـجب أن تـتم هـذه اإلحـالة

داخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء  من تاريخ إغالق البحث العمومي.
ادة 10 ا

يـعـتبـر نـشر قـرار فـتح وإغالق البـحث الـعمـومي وإخـبار الـعـموم و كل
ـثـابـة خـدمـات تـقـدمـها خـدمـة تـتعـلـق بتـنـظـيم وإجـراء الـبـحث الـعـمـومي 

اإلدارة ويؤدي عنها الطالب.
كلف حتدد تعـريفات األجرة عن هذه اخلدمـات بقرار مشتـرك للوزير ا

الية. كلف با بالبيئة والوزير ا
ادة 11 ا

ـرسوم الـذي يدخل حـيز التـنفـيذ ابـتداء من تاريخ يسـند تـنفيـذ هذا ا
اء والـبيئة ووزير عادن وا نشـره باجلريدة الرسـمية إلى وزيرة الطـاقة وا

الية كل واحد منهم فيما يخصه. الداخلية ووزيراالقتصاد وا
وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008).

اإلمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :

اء والبيئة عادن وا وزيرة الطاقة وا
اإلمضاء : أمينة ابن خضراء.

وزير الداخلية
اإلمضاء : شكيب بنموسى.
الية وزير االقتصاد وا

زوار. اإلمضاء : صالح الدين ا

مرسوم رقم  2.07.230 صادر في 5 ذي القعدة 1429 (4  نوفمبر 2008)
بتحديد شروط وكيفيات صيد األسماك السطحية الصغيرة

ـــــــــــــــ
الوزير األول

بناء على الـظهير الشريف رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393
ـثابة قـانون يتعـلق بتنـظيم الصيـد البحري ـعتبر  (23 نوفمبر 1973) ا
كما وقع تعديله وتتميمه والسيما الفصول 16 و 33 و 34 و 35 منه ; 

ــــــرســــــوم رقم 2.92.1026 الـــــــصــــــادر في 4 رجب 1413 وعــــــلـى ا
(29 ديـسمـبر 1992) بـتـحديـد شروط وإجـراءات تسـليم وجتـديد رخـصة

نطقة االقتصادية اخلالصة ; الصيد في ا

ــرســوم رقم 2.97.1003 الــصــادر في 29 من شـوال 1426 وعــلى ا
ـياه الـعـذبة من ـراقـبة مـنـتجـات الـبحـر وا ـتـعلق  (2 ديـسمـبر 2005) ا

حيث السالمة واجلودة ; 
عهد الوطني للبحث في الصيد البحري ; وبعد استطالع رأي ا

وبعد استشارة غرف الصيد البحري وجامعتها ;
وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري ; 

ـنـعـقـد بـتـاريخ 20 من ـشـروع في اجملـلس الـوزاري ا وبــعـد دراسـة ا
شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)

رسم ما يلي :
ادة األولى ا

ـرســوم إلى حتـديــد شـروط وكــيـفـيــات صـيــد األسـمـاك يـهــدف هـذا ا
نطقة االقتصادية اخلالصة. تواجدة داخل ا السطحية الصغيرة  ا

: مـنطـقـة تشـمل اجملاالت ـياه الـبحـريـة إلى منـطـقتـ وعلـيه تـنقـسم ا
توسط  طبقا لإلحـداثيات اجلغرافية البحريـة الواقعة في البحـر األبيض ا
بـ خـطي الـعرض "10'05°35 شـمـاال و "50'47°35 شــمـاال ومـنـطـقـة
تـشمل اجملـاالت البحـرية الواقـعة في احملـيط األطلسي  طـبقا لالحـداثيات
اجلغرافية  ب خطي العرض "50'47°35 شماال و "15'50°20 شماال.
عـهد ـكلف بـالـصيـد الـبحـري  وبـعد اسـتطـالع رأي ا ـكن لـلوزيـر ا
الوطني للبـحث في الصيد البحري أن يحـدث داخل كل منطقة منصوص
عـليـها أعاله مـناطق صـيد خـاصة   تـسمى "مـصايـد األسمـاك السـطحـية
ـسـافة الـصـغـيـرة"  يـتم حتـديـدها أخـذا بـعـ االعـتـبـارعـلى اخلـصـوص ا
ستهدف و طرق احملافظة انطالقا من الساحل و الكتلة اإلحيائية للنوع ا

صطادات على م السفينة. على ا
ادة الثانية ا

ــرسـوم يــقـصــد بــعـبــارة  األسـمــاك الـســطـحــيـة ألجل تـطــبــيق هـذا ا
الصغيرة أنواع األسماك التالية :

; (sardina pilchardus) أ) السردين
; (sardinella aurita) ب) السردينال

; (trachurus trachurus) ج) الشنشار
; (engraulis encrasicolus) د) األنشوفة
.(scomber scombrus)هـ) سياف البحر
ادة الثالثة ا

شار إلـيها نـاطق  ا ارس صـيد األسمـاك السـطحيـة في ا يـجب أن 
ـادة األولى أعاله بـواسطـة الـسفن الـتي تـتوفـر عـلى رخصـة لـلصـيد في ا
ـرسـوم رقم 2.92.1026 الـصـادر مـسـلـمـة وفــقـا لـلـشــروط احملـددة في ا
ـشــار إلــيه أعـاله والـواردة في 4 رجب 1413 (29 ديــســمــبـر 1992) ا

فيها عبارة "رخصة صيد األسماك السطحية الصغيرة ".


