
أكتوبر سنة  21الموافق  1429شوال عام  21مؤرخ في  327-2008مرسوم تنفيذي رقم 

يتضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها بضائع خطيرة سامة أو ملوثة  ،2008

 باإلخطار عن وقوع أي حادث في البحر

……………….. 

 
 

 ،إن رئيس الحكومة

 

البيئة  بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية و-  

 ،و السياحة

 

 4-85السيما المادتان  ،وبناء على الدستور- 

 ،( منه2)الفقرة 125و

 

 29المؤرخ في  80-76وبمقتضى األمر رقم - 

 1976أكتوبر سنة  23الموافق  1396شوال عام 

 ،المعدل والمتمم ،والمتضمن القانون البحري

 

المؤرخ في  10-2003وبمقتضى القانون رقم  -

يوليو  19الموافق  1424ولى عام جمادى األ 19

و المتعلق بحماية البيئة في إطار  2003سنة 

 ،التنمية المستدامة

 

المؤرخ في  580-83وبمقتضى المرسوم رقم - 

أكتوبر سنة  22الموافق  1404محرم عام  16

والمتضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل  1983

 على متنها البضائع الخطيرة السامة أو الملوثة

 ،باإلشارة إلى ذلك في حالة وقوع حادث في البحر

 

 290-95و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم - 

الموافق  1416جمادى األولى عام  5المؤرخ في 

و المتضمن إنشاء مركز  1995سبتمبر سنة  30

وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة واإلنقاذ 

 ،في البحر

 

 71-2005وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم - 

 13الموافق  1426محرم عام  4المؤرخ في 

و المتضمن التصديق على  2005فبراير سنة 

البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من 

السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حاالت 

يناير  25المحرر في فاليتا )مالطة( يوم  ،الطوارئ

 ،2002سنة 

       

 173-2007قم وبمقتضى المرسوم الرئاسي ر- 

الموافق  1428جمادى األولى عام  18المؤرخ في 

والمتضمن تعيين أعضاء  2007يونيو سنة  4

 ،المعدل ،الحكومة

 

 186-2008وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم - 

الموافق  1429جمادى الثانية عام  19المؤرخ في 

والمتضمن تعيين رئيس  2008يونيو سنة  23

 ،الحكومة

 

 79-90سوم التنفيذي رقم وبمقتضى المر- 

 27الموافق  1410شعبان عام  2المؤرخ في 

والمتضمن تنظيم نقل المواد  1990فبراير سنة 

 ،الخطرة

 

 

 :  يرسم ما يأتي

 

  المادة األولى
 

 10-2003من القانون رقم  57طبقا ألحكام المادة 

الموافق  1424جمادى األولى عام  19المؤرخ في 

يهدف هذا  ،ذكور أعالهوالم 2003يوليو سنة  19

المرسوم إلى تحديد كيفيات تنفيذ إلزام ربابنة السفن 

السامة أو  ،التي تحمل على متنها البضائع الخطيرة

 .الملوثة باإلخطار عن وقوع أي حادث في البحر

 

 

 



  2المادة 

 

 ،تطبق أحكام هذا المرسوم على المواد الخطيرة

السامة أو الملوثة كما هي محددة في التشريع 

 .والتنظيم المعمول بهما

 

  3المادة 

 

حسب مفهوم  ،في حالة وقوع حادث في البحر

 10-2003من القانون رقم  57أحكام المادة 

الموافق  1424جمادى األولى عام  19المؤرخ في 

يتضمن  ،و المذكور أعاله 2003يوليو سنة  19

ليغ من طرف ربان كل سفينة اإلخطار وجوب التب

عن طريق رسالة بكل حادث يقع على متن السفينة 

من شأنه أن يؤثر على السير العادي للسفينة أو 

أمن المالحة و/أو يشكل خطر تلوث أو تسمم 

 .لمحيط البحر أو الساحل

 

  4المادة 

 

أعاله  3يجب أن يصل اإلخطار المذكور في المادة 

المراقبة واإلنقاذ في  إلى المركز الوطني لعمليات

 .البحر

 

  5المادة 

 

 : اآلتيةيجب أن يتضمن اإلخطار المعلومات 

 

اسم السفينة وجناحها وكذا رقمها "التنظيم  -

 ،"العالمي البحري

 

 ،تاريخ وساعة وقوع الحادث وطبيعته- 

 

 ،الموقع الجغرافي عند وقوع الحادث -

 

التفاصيل حول حالة السفينة وعدد األشخاص - 

 ،لى متنهاع

 

 ،حالة الجو عند وقوع الحادث- 

 

 ،طبيعة المواد المحمولة- 

كمية وتركيز وكذلك الحالة المحتملة للمواد - 

السامة أو الملوثة الملقاة أو المحتمل  ،الخطيرة

 ،إلقائها في البحر

 

وصف التغليف وعالمات التعريف وفقا للتنظيم - 

 ،المعمول به

 

 ،لوصولميناء االنطالق و ميناء ا- 

 

 ،اسم المرسل و المرسل إليه والمصنع- 

 

 .صنف المحروقات في الخزان وكميتها- 

 

يمكن المركز الوطني لعمليات المراقبة واإلنقاذ في 

البحر أن يطلب من المخطر كل معلومة إضافية قد 

 .يراها ضرورية

 

  6المادة  

 

طبقا  ،يعاقب على كل مخالفة لوجوب اإلخطار

 10-2003من القانون رقم  98ألحكام المادة 

الموافق  1424جمادى األولى عام  19المؤرخ في 

 .والمذكور أعاله 2003يوليو سنة  19

 

  7المادة  

 

المؤرخ في  580-83تلغى أحكام المرسوم رقم 

أكتوبر سنة  22الموافق  1404محرم عام  16

والمتضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل  1983

خطيرة السامة أو الملوثة على متنها البضائع ال

 .باإلشارة إلى ذلك في حالة وقوع حادث في البحر

 

  8المادة 

 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

الموافق  1429شوال عام  21حرر بالجزائر في  

 .2008أكتوبر سنة  21

                                                              

 أحمد أويحيى                                            


