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   يتضمن قانون الصيد البحري2000 يناير 025ـ2000قانون رقم 
  بعد مصادقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ

  :یصدر رئيس الجمهوریة القانون التالي
ى ادة ألول ى  : الم ة عل د المطبق د القواع ى تحدی انون الصيد البحري إل ذي یتضمن ق انون ال ذا الق یهدف ه

  .وانين الموریتانيةالصيد البحري في المياه الخاضعة للق
  أحكام عامة: الفصل التمهيدي
  مجال التطبيق: القسم األول

ة االقتصادیة                : 2المادة   ة والمنطق تطبق أحكام هذا القانون على المياه البحریة الداخلية وعلى المياه اإلقليمي
ا      اه المالحة أو األج ى المي ج في مصاب   الخالصة آما تحددها النصوص التشریعية المعمول بها وآذلك عل

  .نهر السنغال والتي تعرف الحقا بعبارة المياه الخاضعة للقوانين الموریتانية
  الثروة السمكية للجمهوریة اإلسالمية الموریتانية: 2القسم 

ادة  ة   : 3الم ن واجب الدول ة م روة وطني ة ث وانين الموریتاني اه الخاضعة للق مكية للمي روات الس كل الث تش
انون        تسييرها لصالح المجوعة ال    ذا الق ذا الغرض     . وطنية في اإلطار الذي تحدده أحكام ه ة له وترسم الدول

ة                   ة البيئي وازن األنظم استراتيجية تهدف إلى حمایة هذه الموارد والسماح باستغاللها المستدیم بما یصون ت
  .والوسط المائي

  . المتخذة لتطبيقهایعود حق الصيد إلى الدولة التي ترخص بممارسته وفقا ألحكام هذا القانون والنظم
  تعرف الصيد: 3القسم 

یعني الصيد وفق مفهوم هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، عملية او محاولة االصطياد او              : 4المادة  
ة    ادي أو األغلبي اء الوسط الع كل الم ي یش ة الت واع البيولوجي ت لألن ة آان أي طریق ل ب تخراج أو القت االس

  .لحياتها
  :لية وتلك التي تدخل في إطار إعدادها أنشطة صيدتعتبر األنشطة التا

ذاب                    . أ  ى اجت ة إل األنشطة األولية التي یكون هدفها المباشر هو الصيد أو نشر أو سحب األدوات الرامي
  .السمك والكائنات البحریة األخرى

تخرجة أو المصطادة أو    . ب  ات المس ى العين ة عل رة وبصورة فوری ارس مباش ي تم ة الت األنشطة الالحق
ل المنتجات                      المي غ ونق ة، وتفری وانين الموریتاني اه الخاضعة للق تة ومسافة منتجات االصطياد في المي

تم اصطيادها في               ل منتجات الصيد التي ی داخل الموانئ الموریتانية وتخزین ومعالجة وتصنيع أو نق
ذلك جمع     المياه الخاضعة للقوانين الموریتانية على متن سفن لغایة تفریغها ألول مرة على اليابس              ة وآ

  .منتجات الصيد في البحر
  .إمداد أو تموین سفن الصيد أو أي نشاط للدعم للوجستي لسفن الصيد في البحر  . ج 

  مختلف أنواع الصيد: 4القسم 
  :یكون الصيد ألحد األهداف التالية: 5المادة 
  إلعاشة
  التجارة

  البحث العلمي أو التقني
  الریاضة
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شكل تقليدي ویهدف أساسا إلى الحصول على عينات صالحة الصيد اإلعاشي هو الذي یتم تعاطيه ب -
  .لألآل من أجل معيشة الصياد وأسرته وليس المقصود منه بيع معظم الكميات التي یتم اصطيادها

  .الصيد التجاري یمارس ألغراض الربح -
الصيد ألغراض البحث العلمي أو التقني یهدف إلى دراسة ومعرفة ثروات الصيد وبيئتها والسفن  -

  .اآلليات وغيرها من التجهيزات وتقنيات الصيدو
الصيد الریاضي یمارس دون توخي الربح وألغراض الترفيه بوسائل تحدد طبيعتها وطرق  -

  .   استخدامها بمقرر صادر عن الوزیر المكلف بالصيد وفي مناطق یحددها المقرر
  و المناطق التي یمارس فيها الصيد یمكن تمييز مختلف أنواع الصيد وفقا للتقنيات المستخدمة أ: 6المادة 

تحدد أنواع الصيد وفقا للتقنيات المستخدمة او المناطق التي یمارس فيها، بمرسوم یتخذه مجلس الوزراء 
  .باقتراح من الوزیر المكلف بالصيد

  سفن الصيد: 5القسم 
ي سفن الصيد ذات تعتبر سفنا للصيد وفق مفهوم هذا القانون ونصوص تطبيقه أي سفينة بما ف: 7المادة 

الحمولة الصغيرة الخاضعة للتشریع الخاص بالسفن البحریة والمزودة بتجهيزات ومعدات للصيد آما 
  . أعاله4تنص عليه المادة 

  .تكون سفن الصيد العاملة في المياه الموریتانية إما سفن صيد موریتانية أو سفن صيد أجنبية
  .لمجنسة في موریتانيا وفقا ألحكام قانون البحریة التجاریةسفن الصيد الموریتانية هي السفن المقيدة وا

  .سفن الصيد األجنبية هي سفن الصيد التي ليست سفن صيد موریتانية في مفهوم الفقرة أعاله
تخضع عمليات االستيراد والتصدیر والبناء والتحویل أو تعدیل في إحدى المواصفات التقنية : 6المادة 

  .ن الوزیر المكلف بالصيدلسفن الصيد لترخيص مسبق م
یأخذ قرار الوزیر في الحسبان ترتيبات خطط االستصالح وتسيير المصاید وخاصة تلك المتعلقة بتوفر 

  .موارد الصيد القابلة لالستغالل
  .یعتبر بيع السفن بين الموریتانيين حرا شرط التقيد باألحكام التشریعية والتنظيمية المطبقة

ى سفن الصيد ذات الحمولة الصغيرة وفق الشروط التي ستحدد بمقرر صادر تطبق أحكام هذه المادة عل
  .عن الوزیر المكلف بالصيد

  استصالح وتسيير المصاید: الباب األول
  اإلطار القانوني والمؤسسي لنشاطات الصيد: الفصل األول

  خطط استصالح وتسيير المصاید: القسم األول
استصالح وتسيير المصاید سنویا أو على مدى سنوات عدة عند          یعد الوزیر المكلف بالصيد طط      : 9المادة  

ة       وطني الستصالح وتنمي اري ال س االستش ذ رأس المجل اید یؤخ يير المص ط استصالح وتس داد خط إع
  . أدناه ورأي الهيئة المكلف بالبحث المحيط12المصاید الذي تنص عليه المادة 

ا حسب تطور       تكون خطط استصالح وتسيير المصاید موضوع إجراءات إش         ا دوری هار ویمكن مراجعته
  .المعطيات الخاصة بالمصاید

ة       واع البيولوجي ات األن ن مخزون ر م دة أو أآث ة واح يدة عين ارة المص ي عب ادة، تعن ذه الم راض ه وألغ
ة                      ة والعلمي ى أساس خصائصها الجغرافي ا عل والعمليات القائمة على هذه المخزونات التي یمكن اعتباره

  .دیة واالجتماعية أو الترفيهية تشكل وحدة ألغراض الحفظ واالستصالحوالتقنية واالقتصا
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  :یجب على خطط استصالح وتسيير المصاید بوجه خاص أن
  تعرف بأهمية المصاید وخصائصها؛  . أ 
  تحدد لكل نوع من المصاید، األهداف التي یتعين بلوغها في مجال االستصالح والتسيير المستدیم؛  . ب 
ذلك                   تحدد لكل نوع من المصاید ال         . ج  ل وآ ود الصيد األمث ول من االصطياد أو مستوى مجه حجم المقب

  نسبة االصطياد الثانوي المرخص به؛
  تحدد مختلف إجراءات االستصالح والتسيير المستدیم للثروات السمكية؛  .د 
ا سفن                  .ه  وم به تحدد برنامج منح رخص الصيد المتعلقة بأهم المصاید ونشاطات الصيد التي یمكن أن تق

  .تي یمكن ان تقوم بها سفن أجنبيةوطنية وتلك ال
  .تحدد معایير أو شروط منح رخص الصيد  .و 
  تحدد التوجيهات الخاصة بالتشكيلة األمثل لألسطول الوطني وتلك المتعلقة باألسطول األجنبي  .ز 
  .تحدد األهداف االجتماعية واالقتصادیة وبدائل التنمية في مجال الصيد البحري  . ح 

ادة  دیث : 10الم داد وتح دى إع تم ل ة   ی ة المعني ات المهني ع المنظم اور م  خطط استصالح المصاید، التش
  .وآذلك مع أي شخص آخر یعتبر رأیه ضروریا

ة                       : 11المادة   داد خطط االستصالح المتعلق دى إع ا ل ك ممكن ان ذل ا آ یتشاور الوزیر المكلف بالصيد، آلم
دول      بمخزونات األنواع المشترآة مع دول أخرى في شبه المنطقة، مع السلطات ال            مكلفة بالصيد في هذه ال

ة                        ات الدول دة واالتفاقي ات المعاه ا لترتيب يير المصاید وفق ة الستصالح وتس من أجل تناسق الخطط الوطني
  .المعمول بها

  الهيئات االستشاریة في مجال الصيد: 2القسم 
ى أن تحدد صال                    : 12المادة   ة المصاید عل حياته ینشأ جهاز یسمى المجلس االستشاري الستصالح وتنمي

  .وسيره وتشكلته بمرسوم یتخذه مجلس الوزراء باقراح من الوزیر المكلف بالصيد
ه ویصم                      وزیر المكلف بالصيد أو ممثل ة المصاید ال یرأس المجلس االستشاري الوطني الستصالح وتنمي

  .ممثلين عن اإلدارات والمنظمات المهنية المعنية وعند االقتضاء شخصيات مؤهلة في المجال العلمي
ة  س لجن ل المجل أ داخ ن أن تنش ة، یمك اید المتخصص د المص ائل بأح دى المس ث إح ق بح دما یتعل عن

ممثلي المهنة التي تعنى أساس بالصيد       . متخصصة تضم فضال عن ممثلي اإلدارات والشخصيات المؤهلة       
  .المذآور

  :ا یليیتمثل دور المجلس االستشاري الوطني الستصالح وتنمية المصاید على وجه الخصوص في م
  إبداء الرأي حول اختيار استراتيجيات استصالح وتسيير المصاید .1
  إبداء رأي مسبق حول خطط استصالح وتسيير المصاید .2
ه          .3 ا           . تقدیم االستشارة إلى الوزیر المكلف بالصيد بناء على طلب ام فيم ائل ذات الطابع الع حول المس

ى أساس     یتعلق بممارسة الصيد وتسویق منتجات الصيد وحول اإلجراءات          التي من شأنها أن تتخذ عل
  . أدناه21المادة 

وزیر               یمكن أن تنشأ عند االقتضاء، لجان فرعية استشاریة محلية الستصالح وتنمية المصاید بمقرر من ال
  .المكلف بالصيد
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  حق الصيد للسفن األجنبية: 3القسم 
اه الخاضع                : 13المادة   ة بالصيد في المي ة في       یحوز أن یرخص لسفن الصيد األجنبي وانين الموریتاني ة للق

ي                       ة والطرف األجنب ة اإلسالمية الموریتاني ين الجمهوری ة ب إطار اتفاقيات دولية أو تعاهدات أخرى موقع
  .الذي تحمل السفن علمه أو الذي قيدت فيه

تغالل        ة باس يد األجنبي فن الص رخيص لس ول الت رى ح دات األخ ة أو التعاه ات الدولي ى االتفاقي ب عل یج
  :اه الخاضعة للقوانين الموریتانية وبالخصوص أنثروات المي

واع أو        .1 ذلك أن ا وآ رخص لعملياته ي ی يد الت فن الص ة لس فات التقني داد والمواص د األع دد عن  تح
  .العينات والكميات باألطنان التي یسمح باصطيادها

ا             .2 ة التي یرخص فعملياته اه    تحدد عند االقتضاء العدد والمواصفات التقنية للسفن الموریتاني  في مي
  .الدولة التي هي طرف في االتفاق

ا  .3 دا أوعين دمات نق دفوعات األخرى أو الخ اوات والم الغ اإلت دد مب ود . تح ون البن ویستحسن أن تك
  .المالية لالتفاقيات والبنود المتعلقة بمجهود الصيد صالحة لفترات ال تتجاوز اثني عشر شهرا

ا وبصو               .4 ام أصحاب السفن دوری ق بقي دا یتعل إبالغ المصلحة المختصة في       تضمن بن ة ب رة منتظم
  .الوزارة المكلفة بالصيد بالبيانات اإلحصائية حول الكميات المصطادة وفق الشروط المطلوبة

ع اإلجراءات المناسبة لضمان                  .5 اذ جمي ة مختصة أخرى باتخ ة جه م أو أی ة العل زام دول تتضمن الت
د   ة معاه ات أو أی روط االتفاقي ود وش فن لبن ذه الس رام ه وانين  احت ن الق بة م ام المناس ة أخرى واألحك

ة، بصفة     فن الصيد األجنبي ذلك لس ام خطط االستصالح وآ ا وخاصة أحك ي موریتاني ات ف والتنظيم
  .استشاریة، بمزاولة نشاطها في المياه الخاضعة للقوانين الموریتانية

ادة  اط    : 14الم ة نش اریة، بمزاول فة استش ة، بص يد األجنبي فن الص رخص لس وز أن ی اه یج ي المي ها ف
ادة                    ا في الم دات األخرى المنصوص عليه الخاضعة للقوانين الموریتانية في غياب االتفاقيات أو التعه

دى                           . 13 وا ل أن یودع ذه السفن ب ة بالصيد أن تكالب أصحاب ه وزارة المكلف ة یجوز لل وفي هذه الحال
ذ أصحاب السفن المشار                 رام وتنفي يهم لاللتزامات التي       الخزانة العامة آفالة مخصصة لضمان احت  إل

ة أخرى      . یتحملونها بموجب هذا القانون والنظم المتخذة لتطبيقه ورخص الصيد أو أیة التزامات تعاقدی
وزارة  ة صادرة عن ال راءة ذم اء ب اء الرخصة لق اریخ انته ى أصحاب السفن بت ة إل ذه الكفال اد ه وتع

ة في        . المكلفة بالصيد  ل أصحاب السفن               وتحتفظ الدولة بجزء مناسب من الكفال د من قي ة عدم التقي  حال
  .بااللتزامات المذآورة

ذا                 ة وآ سيحدد مقرر مشترك صادر عن الوزیر المكلف بالصيد ووزیر المالية إجراءات حصول الكفال
ة أن یكون موضوع طعن إداري وقضائي وفق الشروط التي                         اظ بالكفال رار االحتف مبلغها، ویمكن لق

  .بهاتنص عليها القوانين المعمول 
ادة  اریين       : 15الم ادیين واعتب خاص م ل أش ن قب ة م يد األجنبي فن الص أجير س رخيص بت ن الت ال یمك

ام                        ى أساس أحك ة إال عل وانين الموریتاني اه الخاضعة للق ات الصيد في المي موریتانيين ألغراض عملي
  .خطط وتسيير المصاید

أجير         سيحدد مرسوم یتخذه مجلس الوزراء باقتراح من الوزیر المكلف با          ى ت ة عل لصيد القواعد المطبق
  .سفن الصيد األجنبية

ة     . یجوز للوزیر المكلف بالصيد أن ینشئ بمقرر سجال لسفن الصيد األجنبية          : 16المادة   ذه الحال وفي ه
اه الخاضعة                             ى رخصة الصيد بقصد العمل في المي ا للحصول عل یكون القيد في السجل شرطا الزم

  .للقوانين الموریتانية
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جل سفن الصيد األجنبية جميع البيانات المفيدة حول سفن الصيد األجنبية العاملة في المياه              وسيحتوي س 
  :الخاضعة للقوانين الموریتانية وخاصة البيانات والمعلومات التالية

ة وآل                      ) أ د والمواصفات التقني م القي ربط ورق اء ال معلومات وبيانات حول السفن وخاصة االسم ومين
  .بيانات أخرى مفيدة

ك ذآر            مع ) ب ا في ذل ة بم وانين الموریتاني اه الخاضعة للق لومات وبيانات حول أنشطة السفن في المي
ازات ومواصفات الرخص التي                   أجير واالمتي االتفاقية مع الدولة التي تحمل السفن علمها وعقد الت
اء  د االقتض ذلك عن ا وآ عت له يش خض راءات تفت ة إج دیها أو أی ا أو ل لت عليه بق أن حص س

  . المسجلة والعقوبات التي تعرضت لهاالمخالفات
ا                           ر موریتاني ة التي تعتب ات الدولي ى أساس االتفاقي ل، عل ام العم ا أم ال تعتبر األحكام المذآورة أعاله عائق

  .طرفا ليها، بسجالت سفن الصيد األجنبية على مستوى شبه المنطقة
  إنزال المنتجات أو الكميات المصطادة في موریتانيا: 4القسم 

اد ادة   : 17ة الم ام الم اة أحك ع مراع اه      18م ي المي ل ف ا بالعم رخص له ي ی يد الت فن الص زم س اه، تل  أدن
  .الخاضعة للقوانين الموریتانية بإنزال منتجاتها والكميات المصطادة في موانئ موریتانيا

ا و                 ا  یقصد باإلنزال التفریغ الفعلي على اليابسة لجميع المنتجات التي تم  اصطيادها بقصد تخزینه معالجته
  .أو تصنيعها أو تصدیرها

ذا الغرض، أن یرخص                        دبها له ومع ذلك وألسباب فنية، یمكن للوزیر المكلف بالصيد أو السلطة التي ینت
  .وفق الطرق التنظيمية، بمسافنة الكميات المصطادة في الميناء على شكل إنزال تحت رقابة الجمارك

ادة  دأ ال: 18الم تثناءات للمب ق اس وز أن تطب ادة یج ي الم ه ف ار إلي ذه 17مش وم یتخ طة مرس اله، بواس  أع
ة واقتصادیة                      ة ألسباب تقني ى سفن الصيد األجنبي مجلس الوزراء باقتراح من الوزیر المكلف بالصيد، عل

ادة                   . أو سياسية عامة   ام الم تثناء من أحك ق أي اس ك ال یمكن تطبي ى السفن التي تصطاد         17ورغم ذل  عل
يير المصاید أي                الرأس القدميات أو على الس     تبعد خطة وتس فن األخرى  الخاصة باصطياد النواع التي تس

  .استثناء بشأنها
  .وال تمس الترتيبات الفقرة أعاله الواردة في االتفاقيات الدولية المعمول بها

ولن یكون مبلغ األتاوات أو المدفوعات أو المزایا األخرى التي تجنيها الدولة على أساس نشاط أي واحدة         
ا                          من   دفوعات أو المزای اوات والم غ األت اال، من مبل ل، إجم زال أق ة اإلن ة من إلزامي ة المعفي السفن األجنبي

ي   ات المصطادة ف زال الكمي ة إن ابهة وخاضعة إللزامي ة مش فينة موریتاني ل س ا آ زم به ي تلت األخرى الت
  .موریتانيا

ا        : 19المادة   ا، تحدد طرق           من اجل تأمين االحترام الفعلي إللزامية إنزال الكمي ت المصطادة في موریتاني
  .متابعة ومراقبة رحالت الصيد وعمليات إصالح سفن الصيد بمقرر صادر عن الوزیر المكلف بالصيد

ادة             : 20المادة    أعاله،   17یترتب وجوبا على منتجات الصيد الخاضعة إللزامية اإلنزال بموجب أحكام الم
  .معمول بهاتسدید الحقوق والرسوم التي تسنها النصوص ال

  اإلجراءات التنظيمية التطبيقية: 5القسم 
ر             : 21المادة   ى تقری اء عل من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، یتم اعتماد مراسيم یتخذها مجلس الوزراء بن

  :الوزیر المكلف بالصيد وعند االقتضاء الوزراء اآلخرین المعنيين وستتناول هذه المراسيم
  الصيد الوطنية واألجنبية في المياه الخاضعة للقوانين الموریتانية، اإلجراءات المطبقة على سفن  )1
  شروط منح، تجدید، تعليق، نقل وسحب رخصة الصيد، )2
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ة بالنسبة                 )3 وانين الموریتاني اإلجراءات الخاصة المطبقة على الرسو والنشاط في المياه الخاضعة للق
ل سفن أخرى أو           للسفن المجردة من أیة وسيلة للصيد والمخصصة لجمع المنتجات ا          لمصطادة من قب

  .مراآب صيد
  اإلجراءات الخاصة المطبقة على تعاطي الصيد التجاري والعلمي والریاضي واإلعاشي، )4
  تنظيم تجارة السمك وتسویق منتجات الصيد، )5
  تنظيم وسير نظام مراقبة المصاید، )6
ى             )7 السفن وشروط    حقوق والتزامات المالحظين العمليين ووآالء الرقابة وآذلك طرق إبحارهم عل

  ممارسة نشاطهم،
ة         )8 اطق المحمي الق المن يد وإغ ف الص ة توقي روة وخاص يير الث ظ واستصالح وتس راءات حف إج

واع                    دنيا لألن ایيس واألوزان ال ى لفتحة الشباك والمق والمحميات الطبيعية أو االصطناعية والحد األدن
اطي بعض        وتحدید أو حظر رخص بعض أنواع سفن الصيد واآلليات أو أساليب الص            يد والحد من تع

  األنشطة الخاصة بالصيد أو القطاف،
  تصنيف السفن وتحدید أنواع ومواصفات أدوات الصيد ووسم األدوات، )9
واع       )10 ى الصطياد بعض األن د األعل د الح الل تحدی ن خ واع م بعض األن ة االصطياد ل د آمي تحدی

ظ ا      جع حف أنها أن تش ن ش رى لالستصالح م ة أخ ة طریق ا أو أی موح به وازن  المس ة ت روة وحمای لث
  األنظمة البيئية والوسط المائي،

  تحدید اإلجراءات الخاصة بوقایة وحل النزاعات الناجمة عن تعارض مصالح مختلف المصاید، )11
  اتخاذ التنظيمات المتعلقة بآليات التواجد المكثف لألسماك، )12
  اتخاذ التنظيمات المتعلقة بالتخلص من األنواع السمكية في البحر، )13
  ءات أخرى تتعلق بالصيد والمنتوجات السمكية،أي إجرا )14

  .ال تتعارض األحكام أعاله مع الترتيبات التأهيلية الخاصة األخرى المنصوصة في هذا القانون
  نظام رخص الصيد: الفصل الثاني

وزیر                   : 22المادة   بقة من ال ة لرخصة مس وانين الموریتاني اه الخاضعة للق تخضع نشاطات الصيد في المي
  .لصيدالمكلف با

وانين   عة للق اه الخاض ي المي يد ف طة الص اطى أنش ة أن تتع ة أو أجنبي يد وطني فينة ص وز ألي س ال یج
ذة    نظم المتخ انون وال ذا الق ود ه ق بن لمة وف ى رخصة أو إذن صيد مس ائزة عل ن ح م تك ة إذا ل الموریتاني

  .لتطبيقه ووفق الشروط التي تخضع لها الرخصة
دة               یتم إصدار الرخصة لسفينة تتعاطى     ة ولم  نوعا محددا من الصيد من خالل تجهيز محدد في منطقة معين

أقصاها سنة واحدة ال یجوز للسفينة الواحدة أن تستفيد من أآثر من رخصة واحدة لفترة معينة ما لم تنص                    
  .على ذلك أحكام تنظيمية خاصة

نح بمرسوم یتخذه    تحدد مختلف فئات رص الصيد وأنواع الصيد المقابلة لها وآذلك إجراءات الطلب و        الم
  .مجلس الوزراء باقتراح  من الوزیر المكلف بالصيد

ا وفق            : 23المادة   ا وطرق دفعه وق أخرى یحدد مبلغه اوات أو حق دفع إت یخض منح أو تجدید الرخصة ل
  .النصوص المناسبة
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ة  یجب على قباطنة السفن المرخص لهم بمزاولة النشاط في المياه الخاضعة للقوانين ا    : 24المادة   لموریتاني
ؤهلين                   وآالء الم ى ال يش إل ة التفت دیمها في حال فينة وتق تن الس ى م االحتفاظ بالرخصة بصورة مستمرة عل

  .لذلك
وزیر                        : 25المادة   ل ال ك من قب تثنائية وذل رخيص بتحویالت رخص الصيد إال في حاالت اس ال یجوز الت

  .مصایدالمكلف بالصيد وفقا لألحكام التطبيقية لخطة استصالح وتسيير ال
  :تعد رخص الصيد وفق األشكال التي تحدد بالطرق القانونية وتخضع لما یلي: 26المادة 

  الشروط العامة التي ینص عليها هذا القانون،  )أ 
   من هذه المادة،2الشروط التي یمكن وضعها وفقا للفقرة  )ب 
  . من هذه المادة3الشروط الخاصة التي یمكن أن تحدد وفقا للفقر   )ج 

ة إضافية تخضع                یمكن للوزیر المك   لف بالصيد بواسطة مقرر ینشر حسب األصول، أن یحدد شروط عام
اطق                  رات إغالق الصيد والمن ة بوجه خاص بفق ات رخص الصيد المتعلق لها رخص الصيد أو بعض فئ

  .المحظور دخولها وباألبعاد الدنيا لفتحة الشباك واألنواع
يد ا    د رخصة الص ى أن تقي يد عل ف بالص وزیر المكل ل ال ا   یعم ر أن احترامه ي یعتب روط الخاصة الت لش

  :مناسب ویمكن أن تتناول بوجه خاص
  نوع وأسلوب االصطياد بالنسبة ألي نشاط صيد مرخص،  )أ 
  المنطقة التي یرخص للسفينة باالصطياد داخلها، )ب 
  الفقرات التي یرخص فيها للسفينة بالصيد،  )ج 
ا،       )د  ا فيه مح باصطيادها بم ي یس ات الت يد والكمي ات الص واع منتج ة  أن ود المتعلق اء، القي د االقتض عن

  باالصطياد الثانوي،
   إبحار وإنزال البحثين العلميين،  )ه 
ة أو       )و  ة والمتابع ة الدراس يهم مهم ند إل الء تس راقبين وأي وآ ين والم ين العلمي زال المالحظ ار وإن إبح

  .مراقبة الصيد على متن السفينة
ذه الشروط الخاصة أو بعض                ى صاحب رخصة     سيبلغ أي تغيير أو حذف في مجموع ه أخير إل ها دون ت

  .الصيد
ادة  ذ      : 27الم ق بتنفي باب تتعل يد ألس ة الص حب رخص ق أو س ق تعلي يد بح ف بالص وزیر المكل تفظ ال یح

ذا  تغلة، ویخول ه ة المخزون المس اجئ لحال يير المصاید أو بتطور مف دة الستصالح وتس الخطط المعتم
اوات ا       اوي اإلت ویض یس ي التع ا ف حب حق ق أو الس ر      التعلي الحية غي رة الص اس فت ى أس ة عل لمدفوع

  .المستخدمة
ة في               : 28المادة   فينة موریتاني د رخصة الصيد لس یحتفظ الوزیر المكلف بالصيد بحق رفض منح أو تجدی

  :الحاالت التالية
  عن الضرورة من أجل ضمان استصالح وتسيير مناسب لثروات الصيد،  )أ 
ة للسالمة والمالحة     إذا آانت السفينة التي طلب لها الترخيص ال تستو     )ب  في الشروط والمواصفات التقني

  وطنيا ودوليا،
ا                          )ج  م شراؤها او تغييره د بنيت أو ت إذا وجدت شكوك حول شروط الملكية الفعلية للسفينة أو إذا آانت ق

  .دون إذن مسبق من الوزیر المكلف بالصيد
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ا م                   )د  د ثبتت إدانتهم رخيص، ق ة       إذا آان الشخص أو السفينة الذین طلب لهما الت ة موریتاني ل محكم ن قب
اریخ                          ل ت نتين قب رة س انون خالل فت ذا الق ك ه ى ذل ا ینص عل ر، آم لمخالفتين بالغتي الخطورة أو أآث

  .طلب الرخصة أو تجدیدها
داف      )ه  ى أه النظر إل بة ب ر مناس ا غي رخيص بأنه ا الت ن أجله ب م ي طل ات الصيد الت رت عملي إذا اعتب

  .طة االستصالح أو تطبيقا لمبدأ الحيطةسياسة استصالح وتنمية المصاید أو أحكام خ
ع              )و  ة، وتخض فينة الموریتاني بة للس ة بالنس حب الرخص ق أو س نح أو تعلي ض م رار رف ر ق تم تبری ی

  .إلجراءات الطعن اإلداري والقضائي التي تنص عليها القوانين المعمول بها
منتجات لترخيص خاص   تخضع عمليات السفن األم والدعم اللوجستي والمسافنة أو جمع ال         : 29المادة    )ز 

  .من الوزیر المكلف بالصيد
  نشاطات الصيد ألغراض البحث العلمي والتقني: 3الفصل 

ادة   وانين            : 30الم اه الخاضعة للق ات الصيد ألغراض البحث العلمي والتقني في المي ام بعملي یخضع القي
ة              دیم الجهات المعني ين     الموریتانية إلذن مسبق من الوزیر المكلف بالصيد بعد تق ات التي یتع لخطة العملي
  .إنجازها وتمنح الرخصة بناء على رأي الهيئة الوطنية المكلفة بالبحث المحيطي

د          ة التقي ن إلزامي ة م د الضرورة الماس ى عن ادة أن تعف ذه الم ي ه ا ف ار إليه يد المش ات الص ن لعملي یمك
  .حدد ذلك في الرخصة من هذا القانون على أن ی21بإجراءات الحمایة المعتمدة في إطار المادة 

یلزم إبحار الباحثين العلميين الذین یمثلون الهيئة الوطنية لبحوث المحيطات على متن سفن البحث العلمي                 
  .األجنبية العاملة في المياه الخاضعة للقوانين الموریتانية

ذلك التي   یتم إبالغ مجموع البيانات التي جمعت أثناء عمليات الصيد ألغراض البحث العلمي والتقني و         آ
  .تحققت قبل وبعد المعالجة والتحليل إلى الوزیر المكلف بالصيد أو إلى السلطة المعينة لهذا الغرض

  أحكام عامة مطبقة على نشاطات ومنتجات الصيد: الباب الثاني
  أحكام تطبق على أنشطة الصيد: الفصل األول

  حظر استخدام نقل المتفجرات أو المواد السامة: القسم األول
  :باستثناء إذن خاص من الوزیر المكلف بالصيد، یمنع منعا باتا ما یلي: 31مادة ال
ارة                     )أ  اك أو إث أنها إضعاف أو إرب  االستخدام أثناء ممارسة الصيد للمواد المتفجرة أو السامة التي من ش

  .أو قتل األسماك أو تلوث الوسط البحري
  .لفقرة السابقةاالحتفاظ على متن سف الصيد بالمواد المشار إليها في ا )ب 

  حمایة بعض األنواع: 2القسم 
وزیر المكلف بالصيد وألغراض البحث                        : 32المادة   دون إذن خاص من ال ان، ب ان ومك یمنع في آل زم

  :العلمي والتقني ما یلي
   صيد أو قبض أو احتجاز جميع أنواع الثدیيات البحریة  )أ 
  صيد وقبض واحتجاز السالحف البحریة )ب 
  ع الطيور البحریةاقتناص وقبض واحتجاز جمي  )ج 

  .یمنع تسویق األنواع المشار إليها في البنود أعاله
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  الوسم واآلليات األخرى لتحدید هویة سفن الصيد: 3القسم 
ات                   : 33المادة   ذا اآللي ة، وآ وانين الموریتاني اه الخاضعة للق ة في المي ا، وسم سفن الصيد العامل تم إلزام ی

ة بمقرر من الوزیر المكلف بالصيد وذلك دون مساس بالقواعد           األخرى لتحدید الهویة وفق القواعد المحدد     
  .المتعلقة بالترقيم

ویجد على سفن الصيد المرخص لها بالعمل في المياه الخاضعة للقوانين الموریتانية دون مساس بالقواعد             
ام الت  ماك والحروف واألرق رز بصورة واضحة األس ة، أن تب د الهوی ات األخرى لتحدی ة باآللي ي المتعلق

اتها             ا وقياس ة بخصوص ألوانه رق القانوني ب الط دد حس ي تح د الت ا للقواع ا وفق ة هویته مح بمعرف تس
  .وموقعها

وق سفن                            ام المسجلة ف اء األسماء والحروف واألرق ة وإخف يلة آانت محو وتشویه وتغطي أي وس ویمنع ب
  .الصيد أو ملحقاتها

  التصریح بالكميات المصطادة: 4القسم 
ادة  ف: 34الم زم س غ     تل أن تبل ة ب وانين الموریتاني اه الخاضعة للق ي المي ل ف ا بالعم رخص له يد الم ن الص

السلطات المختصة بالبيانات اإلحصائية والمعلومات الخاصة بالكميات المصطادة وفق األشكال واآلجال              
  .التي تحدد بمقرر من الوزیر المكلف بالصيد

ع اإلجراءات الخاصة            ذآور أعاله جمي ات           وسيوضح المقرر الم ة اإلحصائية للكمي ى المراقب ة عل  المطبق
  .المصطادة من قبل سفن الصيد ذات الحمولة الصغيرة

  یومية السفينة الخاصة بالصيد: 5القسم 
ا بالعمل في                 : 35المادة   یمسك قباطنة وأصحاب سفن الصيد الصناعي أو صيد أعالي البحار المرخص له

رر صادر           المياه الخاضعة للقوانين الموریتانية یومية ا     ا مق ا للشروط التي ینص عليه د وفق لصيد التي تع
  .عن الوزیر المكلف بالصيد

  تجميع وربط أدوات الصيد بسفن أجنبية غير مرخص لها بالعمل: 6القسم 
یجب تجميع وربط أدوات الصيد في السفن األجنبية غير المرخصة لها بالعمل والتي توجد في             : 36المادة  

  . الموریتانية، على متن السفن بحيث ال یمكنها أن تستخدم لالصطيادالمياه الخاضعة للقوانين
  التصریح لدى دخول وخروج المياه الخاضعة للقوانين الموریتانية: 7القسم 

ان              : 37المادة   ة ب وانين الموریتاني اه الخاضعة للق ا بالصيد في المي تلزم سفن الصيد األجنبية المرخص له
ى وقت               تبلغ اإلدارة المختصة وحسب الط     رق المحددة بمقرر من الوزیر المكلف المعلومات التي تشير إل

ا                       ة وحمولته ة منتظم رات زمني ا في فت ة، ومواقعه ة الموریتاني اه البحری ومكان دخولها وخروجها من المي
  .ووثائقها الثبوتية، أو الكميات المصطادة إن وجدت

  مؤسسات االستزراع البحري: 8القسم 
ادة  رف مؤ: 38الم اه    تع واطئ المي ى ش ر أو عل ي البح ام ف أة تق ل منش ا آ تزراع البحري بأنه ة االس سس

واع الصيد المخصصة لالستهالك                 الخاضعة للقوانين الموریتانية بهدف التربية واالستغالل الصناعي ألن
ا في                              اه البحر في حال وجوده ذیتها بمي دومين العمومي أو لتغ ل المدى لل مما یؤدي إما إلى احتالل طوی

  .كية خاصةمل
ر من                     ى تقری اء عل وزراء بن یخضع إنشاء واستغالل مؤسسة االستزراع البحري بمرسوم یتخذه مجلس ال

  .الوزیر المكلف بالصيد
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  أحكام مطبقة على منتجات الصيد: 2الفصل 
  جودة وسالمة ونظافة منتجات الصيد: القسم األول

ى تقر         : 39المادة   اء عل وزراء بن د االقتضاء       یحدد مرسوم یتخذه مجلس ال وزیر المكلف بالصيد وعن ر ال ی
ات       ة منتج المة ونظاف ة الصحية وس رق الرقاب ودة وط ين مواصفات الج وزراء المعني ع ال ارآة م بالمش

  .الصيد في موریتانيا
  مؤسسات معالجة وتصنيع السمك: 2القسم 

تم     یقصد بمؤسسة معالجة وتصنيع منتجات الصيد حسب مفهوم هذه المادة أي مح            : 40المادة   أة ی ل أو منش
ا                      دها أو معالجته ا او تجمي فيها تعليب منتجات الصيد أو تجفيفها أو تمليحها أو تدخينها أوتبریدها أو تثليجه

  .بأي طریقة أخرى ألغراض تجاریة
رخيص                 یخضع تحدید الموقع الجغرافي أو مخطط بناء وتجهيز مؤسسا معالجة وتصنيع منتجات الصيد لت

  .الصيد وذلك دون المساس بصالحيات الوزراء المختصين اآلخرینمسبق من الوزیر المكلف ب
یحدد مرسوم یتخذه مجلس الوزراء بناء على تقریر من الوزیر المكلف بالصيد قواعد سالمة                  : 41المادة  

ة                          اج مؤسسات معالجة وتصنيع منتجات الصيد وشروط المراقب اء وسير وإنت ة ببن واد المتعلق وجودة الم
  .طةواإلشراف على األنش

رام        41یعين المرسوم المشار إليه في المادة       : 42المادة   وزارة لضمان احت  أعاله السلطة المختصة في ال
اب  ذا الب ددة بموجب ه د المح وزارة لضمان  . القواع ي ال لطة المختصة ف الء الس إن وآ ذا الغرض ف وله

  :مذآورة مؤهلون لما یليولهذا الغرض فإن وآالء السلطة ال. احترام القواعد المحددة بموجب هذا الباب
   الدخول والقيام بعمليات التفتيش في أیة مؤسسة لمعالجة وتصنيع السمك أو منتجات الصيد،   )أ 
يما السجالت الخاصة بالمنتوجات          )ب  ق بسير المؤسسة ال س ة تتعل ة رخصة أو وثيق دیم أی ة بتق  المطالب

  المعالجة،
  .أخذ عينات من منتجات الصيد للفحص ومراقبة الجودة  )ج 

دائم       : 43ادة  الم التوقيف المؤقت أو ال ذلك إصدار أمر ب یجوز للوزیر المكلف بالصيد أو السلطة المؤهلة ل
  .ألنشطة مؤسسة معالجة وتصنيع منتجات الصيد إذا لم تتقيد المؤسسة المذآورة بالقواعد المعمول بها

  التجارة الدولية واإلقليمية لمنتجات الصيد: 3القسم 
ة لمنتجات                یتخذ الوزی : 44المادة   ة واإلقليمي ر المكلف بالصيد اإلجراءات المناسبة لتطویر التجارة الدولي

ا في                            ة المشار إليه د القواعد التنظيمي دى تحدی د االقتضاء ل ار عن ين االعتب اني، وتؤخذ بع الصيد الموریت
ادة  ب،   41الم راء مناس ب إج ة، وحس ة المختص ات الدولي ا المنظم ي به ي توص ودة الت ایير الج ، مع

يد      ا ات الص تورد منتج رجح أن تس ي ت ك الت وردة أو تل دول المت ي ال ادة ف ة ع د المتبع ات والتقالي لممارس
  .الموریتاني

  أحكام تتعلق بتفتيش ورقابة نشاطات الصيد: الباب الثالث
  بحث ومعاینة المخالفات: الفصل األول

  السلطة المكلفة برقابة نشاطات الصيد: القسم األول
اه            یعتبر ا : 45المادة   ة المصاید في المي يش ورقاب ات تفت لوزیر المكلف بالصيد المسؤول عن تنسيق عملي

ع       ذ جمي ه ویتخ ذة لتطبيق وص المتخ انون والنص ذا الق ام ه ق أحك ة وف وانين الموریتاني عة للق الخاض
  .اإلجراءات الضروریة لضمان تطبيق واحترام أحكام القانون ونصوص تطبيقه
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  خالفاتصالحيات معاینة الم: 2القسم 
  :یقوم ببحث ومعاینة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه آل من: 46المادة 

  وآالء اإلدارة المكلفة بالصيد البحري والمخولين آتابيا لهذا الغرض، )1
  ضباط الشرطة القضائية، )2
  الضباط قادة السفن أو الطائرات الحربية، )3
دا    )4 فن والوح ادة الس ر ق باط البح باط وض ة   الض ين بالرقاب ة، والمكلف ة للدول ائرات التابع ت أو الط

  البحریة،
  وآالء إدارة الجمارك، )5
  قباطنة وضباط الموانئ، )6
  وآالء الحظيرة الوطنية لحوض آرآين، المكلفين بالرقابة، )7
  .جميع الوآالء الخولين خصيصا لهذا الغرض بمرسوم )8

  "وآالء الرقاب"یعرف هؤالء الحقا بعبارة 
  .ة اليمين أمام المحكمة المختصة ما لم یكونوا أدوه في السابق بحكم وظائفهمیؤدي وآالء الرقاب

ة       ى اختصاص محكم یسجل اليمين مجانا لدى آتابة ضبط المحكمة وال تجدد في حالة تغيير مقر اإلقامة إل
  .أخرى

ين   ي نص اليم ا یل ي     : (وفيه ل ش ي آ ي ف ة وأن أراع ي بنزاه دیر أن أؤدي وظيفت ي الق اهللا العل م ب ء أقس
  ).الواجبات التي تمليها علي

  سلطات وآالء الرقابة: 3القسم 
ادة  المواد       : 47الم اس ب ا دون المس ات ومعاینته ن المخالف ث ع ار البح ي إط انون    49ف ن ق د م ا بع  وم

ا   49 أعاله، دون المساس بالمواد      46اإلجراءات الجنائية، یخول وآالء الرقابة المشار إليهم في المادة            وم
انون  ن ق د م ة بع يش ومراقب أي تفت ام ب ا والقي ى متنه فينة والصعود عل ة، توقيف أي س اإلجراءات لجنائي

  :وبحث وحجز ما یرونه مفيدا وخاصة
ة                          )أ  وانين الموریتاني اه الخاضعة للق وم بنشاطات الصيد وموجودة في المي فينة تق إصدار أمر إلى أي س

  والقيام بجميع المناورات الالزمة لتسهيل تفتيشها،
  سفينة، تفتيش ال )ب 
ات       )ج  فينة أو الكمي ق بالس رى تتعل ة أخ يد أو أي وثيق ة الص يد ویومي ة الص إبراز رخص ة ب المطالب

  المصطادة التي توجد على متن السفينة وحجز الوثائق المذآورة عند االقتضاء،
  .األمر بعرض الشباك وغيرها من أدوات الصيد والكميات المصطادة التي توجد على متن السفينة  )د 

ت، یجوز           :48المادة   د ارتكب ه ق انون ونصوص تطبيق ذا الق  عند وجود دواعي للشك بان مخالفة ألحكام ه
  :لوآالء الرقابة في غياب تفویض خاص لهذا الغرض أن

  یدخلوا ویفتشوا محالت صناعات معالجة وتسویق منتجات الصيد،   )أ 
  یدخلوا في المحالت ویفتشوا إذا لم تكن مخصصة ألغراض المسكن، )ب 
يش بموجب      یجمعوا غينات     )ج  من منتجات الصيد على متن السفينة والمرآبة أو المحالت موضوع التفت

  .هذه المادة
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ادة  اعدة      : 49الم ة المس وة العمومي ن الق ب م ك ضروریا، أن یطل رى ذل ان ی ة إذا آ ل الرقاب وز لوآي یج
  .بيقهالالزمة من أفراد أو معدات لضمان إنجاز مأموریته أو احترام أحكام هذا القانون ونصوص تط

انون ولنصوص              : 50المادة   ذا الق عندما یالحظ الوآالء أثناء عمليات الرقابة والرصد أن مخالفة ألحكام ه
  :تطبيقه قد ارتكبت، یجوز لهم في غياب تفویض بهذا الغرض أن

ائل التي                      )أ  ك من الوس ر ذل  یحجزوا آإجراء تحفظي أي  مرآب أو آلية أو أدوات صيد أو شباك أو غي
  .دامها الرتكاب المخالفة المذآورةیشكون في استخ

م    )ب  ة أو ت اب المخالف اء ارتك ا تمت أثن كون أنه ي یش ات المصطادة الت إجراء تحفظي الكمي زوا آ یحج
  .االحتفاظ بها خالفا لهذا القانون

ات وارد                  یعد وآالء الرقابة قائمة بالمقتنيات والكميات التي احتجزت مع ذآر مقادیرها وحالتها أو أي بيان
  .أخرى

  إجراءات معاینة المخالفة: 4لقسم ا
فينة                    : 51المادة   ا طائرة أو س ة والصعوبات التي یمكن أن تواجهه نظرا لألحوال الجویة وطبيعة المخالف

  :في أداء مهمتها یجوز اعتماد إجراءین للبحث ومعاینة المخالفات التي ترتكبها سفن الصيد
  الطریقة العادیة
  طریقة المشاهدة

فينة                     تستخدم: 52المادة   فينة لكون الس يش الس ا الظروف بتفت  الطریقة العادیة في الحاالت التي تسمح فيه
  .تقيدت بأمر التوقف

ى                  ائق الموجودة عل یتم إرسال فریق رقابة یقوده ضابط إلى متن سفينة الصيد ليفحص بوجه خاص، الوث
ين أن مخال   دما یتب ات المصطادة، وعن يد والكمي يد وأدوات الص ة الص ا یومي رر  متنه ا یح م ارتكابه ة ت ف

  .رئيس الفریق محضرا بالمخالفة
ة       ة للمراقب ائل تقني طة وس د بواس ن بع وهدت ع ي ش ات الت ة المخالف ا معاین ة أیض ة العادی مل الطریق تش
ات   ة إثب ة لغای ائل أدل ذه الوس ا وتشكل ه ى دقته اع عل د إجم ي یوج ار الصناعية الت ة أو باألقم اإللكتروني

  .العكس
  . طریقة المعاینة عن طریق المشاهدة عندما ال تسمح الظروف بتفتيش السفينةتستخدم: 53المادة 

رة في                     داد آبي لكون السفينة لم تستجب لإلنذارات أو الذت بالفرار أو عندما تكون سفن الصيد تتواجد بأع
  .المنطقة بحيث یتعذر تفتيشها فردیا

الرخصة أو رفض الخضوع ألمر التوقف          ال تصح طریقة المشاهد إال لرصد المخالفات المتعلقة بانعدام          
  .والصيد في فترة محظورة أو في منطقة محظورة وبعمليات متصلة بالصيد غير المرخص به

ع           ة بجم ق المراقب وم فری ة، یق ائرة الرقاب ق ط ن طری ة ع ث والمعاین ة البح ة بطریق ة الخاص ي الحال ف
  .ة ما لم یثبت عكس ذلكوتشكل هذه المعلومات وسائل إثبات معتمد. المعلومات الموضوعية

اقتراح           : 54المادة   وزراء ب توضع إجراءات الرقابة المشار إليها في المواد أعاله بمرسوم یتخذه مجلس ال
اء   لحة أثن وة المس تخدام الق ه خاص طرق اس وم بوج ك المرس وزیر المكلف بالصيد وسيوضح ذل ن ال م

  .علميات الرقابة
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  حق المطاردة: 5القسم 

د             یجوز ت : 55المادة   ا ق ة االقتصادیة الخالصة إذا آانت مطاردته فينة صيد خارج حدود المنطق وقيف س
  .بدأت في المياه الخاضعة للقوانين الموریتانية

ة                          فينة الصيد في البحر االقليمي للدول دخل س دما ت دولي وینتهي عن یمارس حق المطاردة وفقا للقانون ال
ة أو  التي ترفع علمها أو في دول ثالثة ومع ذلك فإن ه          ذه األحكام ال تشكل عائقا أمام بنود االتفاقيات الثنائي

  .شبه اإلقليمية أو الدولية التي قد تنص على غير ذلك
  محضر المخالفة: 6القسم 

ادة  ا     : 56الم ا دقيق ة یتضمن عرض ر محضر مخالف ة، بتحری ة الرقاب د مالحظ ة، عن الء الرقاب وم وآ یق
ي أ واردة الت ع المالبسات ال ائع وجمي هادات إن وجدتللوق ة والش اب المخالف اد . حاطت بارتك تم اعتم وی

  .المحضر المستخدم من قبل وآالء الرقابة بمقرر من الوزیر المكلف بالصيد
ذي                  یوقع المحضر من قبل وآالء المراقبة والشهود إن وجدوا وحسب اإلمكان من قبل مرتكب المخالفة ال

ة           يتخذ           یمكنه إبداء مالحظاته، ویحال بالسرعة الممكن ذي س ه ال ى ممثل وزیر المكلف بالصيد أو إل ى ال إل
  . أدناه58القرارات المنصوص عليها في المادة 

ات             تظل محاضر المخالفة المحررة حسب األصول من قبل وآالء الرقابة، صالحة لغایة الطعن في العملي
  .التي لوحظت حتى یتم إثبات عكس الشهادات والتصریحات وال تخضع لإلثبات

  .ه المحاضر من الطوابع وحقوق التسجيلتعفى هذ
ات التي یمكن                     : 57المادة   ة أو لضمان اإلدان ة المخالف ى أدل یجوز عند االقتضاء، ومن أجل المحافظة عل

النطق بها، اقتياد أیة سفينة موقوفة بموجب الفقرة أعاله ومالحيها إلى أقرب او أنسب ميناء في موریتانيا                 
ة المنصوص              وحجزهم حتى انتهاء اإلجراءات      ع الكفال ة دف المنصوص عليها بموجب هذا القانون أو لغای

  . أدناه76عليها في المادة 
ك أو                      ا، ویتحمل مال دة توقيفه فينة م ة الس تتولى اإلدارة المكلفة بالرقابة والتفتيش المصاید حراسة ومراقب

  .مستغل السفينة التكاليف المترتبة على هذه المراقبة
ى                 یجب على وآ  : 58المادة   ورا إل وه ف الء الرقابة الذین حرروا محضر المخالفة على سفينة صيد أن یبلغ

  :الوزیر المكلف بالصيد أو السلطة المنتدبة لذلك حيث ستتخذ اإلجراءات التالية
ادة      )أ   59 اتخاذ قرار حول وجهة الكميات المصطادة التي تم حجزها على سبيل التحفظ وفقا ألحكام الم

  ادناه،
يقوم بإشعار                       إبالغ أو التكل   )ب  ة حيث س ر الشؤون الخارجي ى وزی د االقتضاء إل ة، عن إبالغ الحادث يف ب

  .حكومة الدولة التي ترفع السفينة علمها
ا إال في                          )ج  ة المختصة تربي دى المحكم ة ل ل الجمهوری ى وآي ا إل ون یوم إحالة الملف في أجل قدره ثالث

  . أدناه73حالة اتخاذه قرارا بالتصالح وفقا ألحكام المادة 
  وجهات الكميات المصطادة التي تم حجزها على سبيل اإلجراء التحفظي: 7القسم 

ادة                  : 59المادة   ى من الم رة األول ى أساس الفق ات التي احتجزت عل ة من أنشطة    50إذا آانت الكمي  متأتي
ذا الغرض أن   ة له لطة المنتدب وزیر المكلف بالصيد أو الس ف، یجوز لل الصيد المحظورة ومعرضة للتل

ا                  یبادر ى التجمعات التي یختاره ليمها إل ك تس ات          .  إلى بيعها فورا أو بعكس ذل ع الكمي اتج بي داع ن تم إی وی
  .المصطادة لدى الخزانة العامة لغایة اتخاذ قرار السلطات المشار إليها في الفصل الثالث من هذا الباب
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ابقة               إن            إذا ثب أن الكميات المحجوزة أو المبيعة أو المسلمة وفقا للفقرة الس ة ف اء ارتكاب المخالف تم أثن م ت ل
  .قيمة الكميات المذآورة تعاد إلى مالكها

  محضر انتقاء العينات: 8القسم 
فينة أو في محل أو                : 60المادة   ى الس یجب على أي وآيل رقابة یقوم بانتقاء عينات من منتجات الصيد عل

  .یحرر محضرا بذلك) ج (48مرآبة موضوع تفتيش بموجب المادة 
ذي                یحدد ال  ه الشخص المسؤول ال أخوذة ویوقع ات الم واع والكمي محضر المشار إليه في الفقرة أعاله األن

  .توجد الكميات بحوزته حيث تسلم له نسخة من الوثيقة
  .یتم اعتماد نموذج محضر انتقاء العينات بمقرر من الوزیر المكلف بالصيد

  مسؤولية وآالء الرقابة: 9القسم 
ادة  اال: 61الم تثناء ح ة ألي     باس ل الرقاب د وآي وى ض ع أي دع وز رف ادح ال یج أ الف ریط أو الخط ت التف

  .تصرف قام به عن حسن نية أثناء أداء واجباته
  المخالفات والعقوبات: الفصل الثاني
  المسؤولية الجنائية: القسم األول

ذا    أدناه تطبق العقوبات 71 و70باستثناء الحاالت المشار إليها في المادتين       : 62المادة   ا ه التي ینص عليه
  .القانون على قبطان أو مسؤول سفن الصيد، ویعتبر مجهز السفينة شریكا في مسؤولية سداد الغرامات

ل            یشترك أصحاب االمتيازات ومستغلو مؤسسات الصيد ومعالجة وتصنيع منتجات الصيد ومؤسسات نق
  المأمورینمنتجات الصيد في مسؤولية سداد الغرامات المفروضة على العاملين أو 

  نشاطات الصيد التي تقوم بها السفن األجنبية غير المرخصة: 2القسم 
وانين                         : 63المادة   اه الخاضعة للق ات االصطياد في حدود المي وم بعملي ة تق فينة صيد أجنبي تتعرض أي س

ادة         ة للطعن م                  22الموریتانية دون ترخيص قانوني وفقا للم ر قابل ة غي انون لمصادرة تلقائي ذا الق ع  من ه
  .شبكات وأدوات ومنتجات صيدها لصالح الدولة بناء على قرار الوزیر المكلف بالصيد

ين   راوح ب ة یت ق بغرام تم النط ك ی ن ذل ال ع داد 30.000.000 و 5.000.000وفض ة للس ة قابل  أوقي
  . شهرا ضد قطبان السفينة12 إلى 6بالعمالت الصعبة وعقوبة حبس من 

  تصنيف المخالفات: 3القسم 
   مخالفات الصيد بالغة الخطورة:1الفرع 

  :تتألف مخالفات الصيد بالغة الخطورة من: 64المادة 
عدم احترام إلزامية إنزال منتجات الصيد في موریتانيا والمسافنة غير المشروعة للكميات المصطادة                 )أ 

  .مهما آانت الظروف واستخدام الذهاب إلى علميات ترميم وتصليح السفينة ألغراض الصيد
را )ب  ع وش وزیر المكلف  بي ن ال رخيص م ة دون ت ة المخصصة للتربي واع البيولوجي ل األن ل وحم ء ونق

  .بالصيد
رخيص مسبق                       )ج  فينة صيد دون ت ة لس استيراد وتصدیر وبناء وتغيير أو تبدیل إحدى المواصفات التقني

  .من الوزیر المكلف بالصيد
ى الص   )د  اطق المحظورة عل ي المن رات توقيف الصيد أو ف اء فت ات االصطياد أثن أدوات أو تقني يد أو ب

  .الصيد المحظورة
  .تدمير أو إلحاق الضرر عن قصد بسفن الصيد والشباك أو آليات الصيد التي تعود للغير  )ه 
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  :تعاقب مخالفات الصيد بالغة الخطورة بغرامة
   وحدة السعة اإلجمالية،2 أوقية لسفن تقل حمولتها عن 250.000 إلى 50.000من  -
ى 300.000من  - اوي  أ500.000 إل د أو تس فن تزی ة لس ل عن 2وقي ة وتق عة اإلجمالي دة الس  99 وح

  وحدة السعة اإلجمالية،
ل عن   5 أوقية لسفن تزید أو تساوي 5.000.000 إلى 550.000من   -  200 وحدة السعة اإلجمالية وتق

  وحدة السعة اإلجمالية،
ل عن    وحدة السعة اإل99 أوقية لسفن تزید أو تساوي 12.500.000 إلى 5.100.000من   - جمالية وتق

   وحدة السعة اإلجمالية،200
ل         200 أوقية لسفن تزید أو تساوي       25.000.000 إلى   10.000.000من   - ة وتق  وحدة السعة اإلجمالي

   وحدة السعة اإلجمالية،400عن 
ل         400 أوقية لسفن تزید أو تساوي       45.000.000 إلى   15.000.000من   - ة وتق  وحدة السعة اإلجمالي

  . اإلجمالية وحدة السعة600عن 
  . أوقية لسفن تزید أو تساوي السعة اإلجمالية100.000.000 إلى 25.200.000من  -

  :ویمكن للمحكمة أیضا النطق بما یلي
  .مصادرة الكميات المصطادة على متن السفينة أو ناتج بيعها

  .مصادرة آليات الصيد والمواد المستعملة في ارتكاب المخالفات المذآورة
   الصيد الخطيرةمخالفات: 2الفرع 

  :تعتبر المخالفات التالية مخالفات خطيرة: 65المادة 
  تجاوز الحصص ونسب االصطياد الثانوي المرخصة  )أ 
  االصطياد في المناطق غبر المرخصة أو ممارسة نوع من الصيد غير األنواع المرخصة )ب 
  مخالفة القواعد المتعلقة بالعمليات المرتبطة بالصيد  )ج 
  مواصفات التقنية للسفينةالتصریحات الكاذبة حول ال  )د 
  عدم اإلبالغ  بعمليات الدخول والخروج والمواقع والكميات المصطادة  )ه 
   أعاله32مخالفة أحكام المادة   )و 
دنيا                 )ز  اصطياد وحيازة ومعالجة وإنزال وبيع وتسویق األنواع التي تقل قياساتها وأوزانها عن الحدود ال

  المرخصة
  ي البحر لغير أسباب فنية أو أمنيةترك الشباك أو آليات الصيد غير المرخصة ف  )ح 
ائل                    )ط  ة وس حيازة ونقل واستخدام متفجرات أو مواد سامة غير مرخصة على متن سفن الصيد وآذلك أی

  .ومعدات یمكن أن تكون ذات أثر على إضعاف العمل االنتقائي آلليات الصيد
ات المصطادة في             )ي  ات المصطادة أو عدم ذآر الكمي ات حول الكمي ات الصيد   رفض إبالغ البيان  یومي

  وتقدیم بيانات خاطئة أو ناقصة عن وعي
  عدم االنصياع لمر بالتوقف صادر عن سفينة أو وحدة رقابة  )ك 

  :تعاقب مخالفات الصيد الخطيرة بغرامة
   وحدة السعة اإلجمالية،2 أوقية لسفن تقل حمولتها عن 100.000 إلى 25.000من  -
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 وحدة  5 وحدة السعة اإلجمالية وتقل عن    2وي   أوقية لسفن تزید أو تسا     250.000 إلى   125.000من   -
  السعة اإلجمالية،

ا  2.600.000 إلى   260.000من   - ل     5 أوقية لسفن تزید أو تساوي حمولته ة وتق  وحدة السعة اإلجمالي
   وحدة السعة اإلجمالية،99عن 

ة   وحدة السعة اإلجما99 أوقية للسفن التي تزید أو تساوي حمولتها 5.000.000 إلى 500.000من   - لي
   وحدة السعة اإلجمالية،200وتقل عن 

ى 1.000.000من  - ا 10.000.000 إل د أو تساوي حمولته ي تزی ة للسفن الت عة 200 أوقي دة الس  وح
   وحدة السعة اإلجمالية،400اإلجمالية وتقل عن 

د أو تساوي           15.000.000 إلى   1.500.000من   - ة لسفن تزی ل         400 أوقي ة وتق  وحدة السعة اإلجمالي
  .دة السعة اإلجمالية وح600عن 

ن  - ى 2.000.000م ا    30.000.000 إل اوي حمولته د أو تس فن تزی ة لس عة  600 أوقي دة الس  وح
  .اإلجمالية

  :ویمكن للمحكمة أیضا النطق بما یلي
  مصادرة الكميات المصطادة على متن السفينة أو ناتج بيعها

  آورةمصادرة آليات الصيد والمواد المستعملة في ارتكاب المخالفات المذ
ا للحدود التي ینص            : 66المادة   یتم تحدید مبلغ الغرامات المنصوص عليها في المواد المذآورة أعاله وفق

م                       ذي ت وع الصيد ال فينة ون ة واالقتصادیة للس عليها هذا القانون تبعا لطبيعة المخالفات والمواصفات التقني
  .رتكب المخالفةتعاطيه وظروف العينة المصطادة والربح االقتصادي الذي یجنيه م

ة                   انون بعمل ذا الق یتم سداد الغرامات التي ینطق بها ضد سفن الصيد األجنبية نتيجة مخالفات ینص عليها ه
  .قابلة للصرف

 یمكن للمحكمة فضال عن الغرامات     64في حال تكرار المخالفات المنصوص عليها في المادة         : 67المادة  
ادة    ي الم ا ف ادرة المنصوص عليه ات المص تعملة    وعملي يد المس فينة الص ادرة س ق بمص ذآورة النط الم

  .الرتكاب المخالفات المشار إليها
في حال تكرار المخالفة عندما یكون قد صدر حكم ضد المخالفة في غضون األربع والعشرین شهرا التي         
ام یقصد       ذه األحك وم ه ي مفه ه، وف انون ونصوص تطبيق ذا الق ام ه ة ألحك ة مماثل اب مخالف بقت ارتك س

التين المشار                             بمخ ا الح انون في آلت ذا الق ا من ه ادة ذاته ام الم ا أحك الفة مماثلة المخالفات التي تنص عليه
ادة              2و  1إليهما في الفقرتين     ام الم إن أحك ر    69 من هذه المادة، وبخصوص قباطنة السفن ف  ستطبق   2 الفق

  .وجوبا
ادة  ر: 68الم ي یعث ات والمنتجات المصطادة الت ون العين م یفترض أن تك فينة صيد ت تن س ى م ا عل  عليه

ا رخص الصيد،                         ه والشروط التي تخضع له انون ونصوص تطبيق ذا الق استعمالها في ارتكاب مخالفة له
  .ناتجة عن المخالفة ما لم یثبت عكس ذلك

ادة  م  : 69الم فينة الصيد ت ق أو سحب  رخصة الصيد إذا الحظ أن س وزیر المكلف بالصيد تعلي یحق لل
  .كاب مخالفة بهذا القانون ونصوص تطبيقه أو للشروط التي تخضع لها رخص الصيداستعمالها في ارت

ى              ویمكن أیضا أن یمنع بصورة مؤقتة أو دائمة ممارسة المهنة في المياه الخاضعة للقوانين الموریتانية عل
ه أو                           انون ولنصوص تطبيق ذا الق ة له فينة استخدمت في ارتكاب مخالف  أي قطبان أو أحد أعضاء طاقم س

  .للشروط التي تخضع لها لخص الصيد
  المخالفات األخرى: 3الفرع 
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اء            : 70المادة   ة أثن ل مراقب ه، عمل وآي ارض، باستخدام العنف أو بدون دي أو یع یتعرض أي شخص یعت
 أوقية ولعقوبة حبس من  600.000 و   100.000تأدیة مهامه أو یهدد الوآيل المذآور، لغرامة تراوح بين          

وبتين فقط      أشهر أو إل    6 إلى   3 ا في             . حدى العق ددا والمنصوص عليه ر تش ات األآث دون المساس بالعقوب
  .أحكام القانون الجنائي

ة                            : 71المادة   امهم أو یتلف أو یخفي أدل ة مه ة من تأدی وآالء المراقب ع عن قصد ال یعاقب أي شخص یمن
  . أوقية500.000 و 100.000مخالفة الصيد بغرامة تتراوح بين 

ادة   ه  تعاقب: 72الم انون ونصوص تطبيق ذا الق ي ه ا ف د المنصوص عليه ي القواع ات األخرى ف  المخالف
  . أوقية10.000.000 و 100.000والتي تحدد صراحة في هذا الباب بغرامة تتراوح بين 

  :ویمكن للمحكمة أیضا النطق بما یلي
  مصادرة الكميات المصطادة على متن السفينة أو ناتج بيعها  .  أ
  .لمواد المستعملة في ارتكاب المخالفات المشار إليهامصادرة أدوات الصيد وا  .  ب

  اختصاصات واإلجراءات اإلداریة والقضائية: الفصل الثالث
  التصالح: القسم األول

ة بشأن              : 73المادة   ة عن الدول یجوز للوزیر المكلف بالصيد أو السلطة المنتدبة لهذا الغرض التصالح نياب
واد     ا في الم ق          72 ـ  65ـ   64المخالفات المشار إليه ة یطل ة تساعده لجن ذه الحال انون، وفي ه ذا الق  من ه

  .عليها اسم لجنة المصالحة یتم تشكيلها وتحدید صالحياتها بمقرر
ه بتحریك                   تقوم السلطة المختصة فورا، في غياب التصالح، بإحالة الملف إلى وآيل الجمهوریة مع مطالبت

  .في الدعوى العمومية
ى               ولهذا الغرض، یجوز لها، عن     ليمها إل ة وتس د االقتضاء، اقتياد السفن إلى ميناء دائرة اختصاص المحكم

  .القاضي وفي هذه الحالة یتم البت في القضية في أجل قدره شهران
إن المصاریف            . ال یمكن الجمع بين التصالح وبين الدعوى العمومية       : 74المادة   ة ف ة دعوى مدني د إقام عن

ة        وال یمكن أن یقبل م    . تسدد لها مسبقا   بلغ غرامة التصالح عن الحد األدنى للغرامة المقررة بالنسبة للمخالف
ة               دى المحكم المرتكبة على أن تسدد في أجل ال یتجاوز شهرا واحدا ویؤدي عدم التسدید إلى رفع دعوى ل

  .المختصة
ادة  ات : 75الم ة بشأن الكمي ي إطار التصالح النطق بالمصادرة لصالح الدول لطة المختصة ف یجوز للس

  .المصطادة أو عائدات بيعها وأدوات الصيد واألدوات األخرى التي استعملت في ارتكاب المخالفة
  .یعنى تسدید غرامة التصالح االعتراف بالمخالفة ویحل محل الحكم االبتدائي لتحدید التكرار

  .تقرر السلطة المختصة وجهات البضائع والمواد والمنتجات التي صودرت بموجب هذا القانون
  تقدیم الكفالة: 2قسم ال

ادة  فينة           : 76الم راح الس الق س ى إط ة عل ب الحال ة حس ة المختص ة أو المحكم لطة المختص ل الس تعم
ة                           ل المحاآم ي قب ل المحل فينة أو الممث ان أو صاحب الس ى طلب المجهز أو القطب وأعضاء الطاقم بناء عل

  .وذلك فور تقدیم آافة آافية
فينة   ال یقل مبلغ الكفالة عن مبلغ الغرا  مة المفروضة على مرتكبي المخالفة وعن تكاليف تفتيش وحجز الس

  .وتفسير الطواقم إن وجد
اریخ                       ارا من ت ان وسبعون ساعة اعتب ابقة في أجل أقصاه إثن رة الس ه في الفق یتم اتخاذ القرار المشار إلي

  .إیداع الكفالة
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ى مصادرة الك                    أنها عل انون بش ذا الق ات ینص أو یسمح ه ات المصطادة وأدوات الصيد    في حالة مخالف مي
ا وأدوات الصيد    ات المصطادة المشار إليه ة الكمي ة، قيم ة الكفال ى قيم ة تضيف إل إن المحكم فينة، ف والس

  .والسفينة
  : أعاله76یتم فورا استرداد الكفالة المشار إليها بموجب المادة : 77المادة 

   إذا آان المبلغ المقابل للتصالح قد تم دفعه آليا؛  .  أ
  در قرار بعدم حدوث أیة مخالفة أو تبرئة المتهمين؛إذا ص  .  ب
ع الغرامات والمصاریف                         .  ت م التسدید الكامل لجمي م ت ة ث ي المخالف إذا آانت المحكمة قد أدانت مرتكب

ذلك                    ر وآ ذا األخي ة به واألجور المستحقة على أصحاب المخالفة وفقا للحكم خالل ثالثين یوما الموالي
  .القتضاءعقوبات التأخير المستحقة عند ا

  النظام الموالي للغرامات وعمليات المصادرة: 3القسم 
انون        : 78المادة   ام الق ا ألحك د  . یتم تخصيص ناتج الغرامات وعمليات المصادرة التي تم النطق بها وفق بع

ذه      ا مرسوم یتخ ي ینص عليه ا للشروط الت ه وفق اليف األخرى، وتوزیع وق والرسوم والتك تبعاد الحق اس
  .ناء على مقرر مشترك من الوزیر المكلف بالصيد ووزیر الماليةمجلس الوزراء ب

اه الخاضعة             : 79المادة   ات التي ارتكبت في المي ع المخالف ة في البت في جمي تخضع المحاآم الموریتاني
  .للقوانين الموریتانية خرقا ألحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

  أحكام انتقالية ونهائية: الباب الرابع
ادة  ة  : 80الم ا القانوني تفظ بطبيعته ذة وتح ابقة ناف ریعات الصيد الس ة لتش ة المطبق ام التنظيمي تظل األحك

  .األصلية لغایة إصدار اإلجراءات التطبيقية التي ینص عليها هذا القانون
انوني  تلغى األحكام السابقة المتعارضة أو غير المالئمة ألحكام هذا القانون وخاصة األمر ال              : 81المادة   ق

  . المتضمن قانون الصيد البحري1988 اآتوبر 30 الصادر بتاریخ 88.144رقم 
  .ینشر هذا القانون ورفق إجراءات االستعجال وینفذ آقانون للدولة: 82المادة 
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