
  وافقالم  1435 عام القعدة  ذي 27  في مؤرخ 14-264 رقم تنفيذي مرسوم

  مخططات وإحداث البحرية التلوثات مكافحة بتنظيم يتعلق،  2014سنة سبتمبر22

 لذلك  استعجالية

……………… 

 
ّ،األول الوزير إنّ 

 

 وزير  ينب  شتركالم التقرير على بناء- 

 الداخلية وزير ،الدولة ووزير الوطنيّالدفاع

 العمرانية  التهيئة  ووزيرة المحليةّوالجماعات

 ،النقلّووزير  والبيئة 

      

 -3 85ادتانالم السيما ،الدستور  على  وبناء- 

  ،منه  2)  الفقرة (125 وّ 

 

ّحول1973لسنة الدولية االتفاقيةّوبمقتضى- 

ّوحول البواخر عن الناجم التلوث من الوقاية

 صادقالموّبها تعلقالم1978 ّسنة بروتوكول

 ؤرخالم88-108ّرقم رسومالمّوجببم  عليها

 مايو 31  وافقالمّ 1408ّعام شوال 15 في 

 ، 1988سنة

 

 لقانون  تحدةالم مماأل  اتفاقيةّوبمقتضى- 

ّوالمصادق  رسومالم  وجببمّعليها البحار

 رمضان 2 في  ؤرخالم96-53 رقم الرئاسي

 ، 1996ّسنة  يناير22  وافقالم1416  عام

 

 عدلالم 1992 عام بروتوكولّوبمقتضى- 

 عن دنيةالم  سؤوليةالم  بشأن  الدوليةّلالتفاقية

 صادقالمو  1969 عام الزيتيّالتلوث أضرار

-123  رقم الرئاسيّرسومالم وجب عليه 

 عام الحجة ذي 21 في  ؤرخالم98

 ،1998ّسنة  أبريل 18 وافقالم1418

 

  عد لالم  1992  عام  بروتوكولّوبمقتضى- 

 دولي  صندوق  إنشاء  بشأن  الدوليةّلالتفاقية

  لعام  الزيتي  التلوثّأضرار  عن للتعويض 

  رسومالمّوجببم  عليه  صادقالمو 1971

  ذي21  في  ؤرخالم98-124  رقم  الرئاسي

 أبريل18 وافقالم 1418  عامّالحجة

 ، 1998سنة

 

ّبمقتضى-  ّمن توسطالم  البحر حماية  اتفاقيةّو

 سنة يونيو10ّيوم  ببرشلونة  عتمدةالمّالتلوث

 وجببم عليها صادقالمو وتعديالتها1995

 8 في ؤرخالم04-141رقمّالرئاسي رسومالم

  أبريل28 ّوافقالم1425 عام األول  ربيع

 ، 2004سنة

 

ّلالستعداد  الدولية  االتفاقيةّوبمقتضى- 

  الزيتيّالتلوث ميدان  في والتعاونّوالتصدي

 نوفمبر 30 يوم بلندنّالمحررة 1990 لسنة

 رسومالمّوجببمّعليها صادقالمو1990ّّسنة

  شعبان25 في ؤرخالم04-326رقم الرئاسي

 ، 2004سنة أكتوبر10  وافقالم1425عام

 

ّفي بالتعاون  تعلقالم البروتوكول وبمقتضى- 

ّالبحر تلوث  ومكافحة السفن  من  التلوث منع

 في  المحرر ،الطوار  حاالت  في توسطالم

 2002سنة يناير25  يوم ) مالطا(ّفاليتا

 رقم الرئاسي  رسومالمّوجببمّعليه صادقالمو

م4ّّفي  ؤرخالم  71-05  1426ّعام  محر 

 ، 2005سنة  فبراير  13 وافقالم

 

ّالجمهورية حكومة ينب االتفاقّوبمقتضى- 

 وحكومة  الشعبية  قراطيةيمالد  الجزائرية

 التونسيةّالجمهورية وحكومة غربيةالمّملكةالم

 اإلقليمي شبه االستعجالي ططلمخا تضمنالم

 لالستعدادّوتونس غربالمو الجزائر ينب

  منطقةّفي البحريّالتلوث لحوادث والتصدي

ّوقعالم ،توسطالم األبيضّالبحر غرب جنوب

 1426 عام األولى جمادى 13 بالجزائرّفي

 عليه  صادقالمو2005 سنة يونيو 20 وافقالم

  06-302  رقم الرئاسيّرسومالم وجببم  

 2 وافقالم 1427 عام شعبان 9 في  ؤرخالم

 ، 2006سنةّسبتمبر

 

  بالتدخلّتعلقةالم الدولية االتفاقيةّوبمقتضى- 

 حادث وقوع  حالة  في  البحار  أعاليّفي



 عتمدةالم ،زيتيّتلوث تسبيبّبإمكانهّأو مسبب

1969ّّنةسّّنوفمبر29  فيّببروكسل 

 سنة نوفمبر2ّفي بلندنّبرمالم وبروتوكولها

 رسومالم وجببمّعليها صادقالمو 1973

 شعبان  8  في ؤرخالم-246 11ّرقم  الرئاسي

 ،2011 سنةّيوليو10 وافقالم1432  ّعام

 

 في ؤرخالم  73-12  رقم  األمرّوبمقتضى- 

 سنة أبريل  3وافقالم  1393  عامّصفر 29 

 الوطنية صلحةالمّإحداث تضمنالمو 1973

ّ،تممالمو عدلالم  الشواطئ  لحراسة

  

ّرقمّوبمقتضى-   ؤرخالم  76-80 األمر

 أكتوبر 23 وافقالم  1396  عامّشوال 29في

 ،البحري القانونّتضمنالمو1976ّّسنة

 ،تممالمو عدلالم

 

  ؤرخالم2000-03 رقمّالقانونّوبمقتضى- 

 وافقالم 1421 عام األولى  جمادىّ 5 في

 العامة القواعد  يحددّالذي2000  ّسنة غشت5

 السلكيةّواصالتالموب بالبريد تعلقةالم

  ،والالسلكية

 

 ؤرخالم  01-11  رقم  القانونّوبمقتضى- 

  3 وافقالم1422  عام  الثانيّربيع11 في

 البحري بالصيدّتعلقالمو2001  سنة  يوليو

  ،ائياتالم  وتربية

 

  ؤرخالم  02-02  رقم  القانونّوبمقتضى- 

  5 وافقالم1422  عام القعدةّذي22 في

 الساحل بحمايةّتعلقالمو2002  سنة فبراير

 ،وتثمينه

 

ّؤرخالم  03-10  رقم  القانونّوبمقتضى- 

ّوافقالم1424  عام  األولى  جمادى19 في

 البيئة بحماية  تعلقالمو2003ّسنة يوليو19

 ،ستدامةالم  التنمية إطار  في

 

 ؤرخالم  04-20  رقم  القانونّوبمقتضى- 

 25 وافقالم1425 عام  القعدةّذي13 ّفي

  من بالوقايةّتعلقالمو2004 ّسنة ديسمبر

ّإطار  في الكوارث وتسيير الكبرى اطرلمخا

 ،ستدامةالم  التنمية

94ّ-13 رقم  التشريعي  رسومالمّوبمقتضى- 

 وافقالم1414ّعام الحجة ذي 17 فيّؤرخالم

 القواعد يحدد  الذي1994ّ سنة  مايو  28 

 ،البحريّبالصيد تعلقةالم العامة

 

 ؤرخالم-85232ّرقم  رسومالمّوبمقتضى- 

 غشت25ّوافقالم4051ّعام الحجةّذي 9 في

 أخطار من  بالوقايةّتعلقالمو1985ّّسنة

  ،الكوارث

 

 ؤرخالم-228 88ّرقم رسومالمّوبمقتضى- 

 5 وافقالم1409 ّعام األول ربيع25 في

 قيام شروط يحددّالذي1988ّ سنةّنوفمبر

 من التيّالنفايات  بغمر  والطائراتّالسفن

ّذلك  وإجراءات البحر تلوث أن شأنها

 ،وكيفياته

 

-290رقم  الرئاسي  رسومالمّوبمقتضى- 

ّعام األولى جمادى 5 فيّؤرخالم95

 1995ّسنة  سبتمبر  30 وافقالم1416

ّومراكز وطني مركز  إنشاء  تضمنالمو

  البحر في  واإلنقاذ الحراسة  لعملياتّجهوية

 

-96290رقم الرئاسي رسومالمّوبمقتضى- 

 1417عام  الثاني  ربيع 18 فيّؤرخالم96

 تضمنالمو 1996 سنة سبتمبر  2 وافقالم

  ،البحري  واإلنقاذ البحث تنظيم

 

-14ّرقم الرئاسي رسومالم وبمقتضى- 

ّالثانية  جمادى  28  في ؤرخالم145

 2014 سنة  أبريل  28  وافقالم  1435عام

 ،األول رالوزيّنيتعي  تضمنالمو

 

-14ّ154ّرقم الرئاسي رسومالم وبمقتضى- 

 مايو 5وافقالم1435ّعام رجب 5 في ؤرخالم

  ،أعضاءالحكومة نتعي تضمنالمو2014ّّسنة

 

-94ّ247ّرقم التنفيذي بمقتضىّالمرسومو- 

خالم ّؤر   1415 عام األول  ربيع 2  فيّ

ّيحد د الذي1994ّّسنة غشت 10وافقالم

  ،المحلية والجماعاتّالداخليةّوزير صالحيات

 



-94ّ279ّرقم التنفيذي رسومالمّوبمقتضى- 

ّوافقالم1415ّّعام الثاني ربيع 11 فيّؤرخالم

ّمكافحة تنظيمّتضمنالمو1994ّسنة سبتمبر17

  استعجالية مخططاتّوإحداث البحر تلوث

  ،لذلك

 

- 96ّ60ّرقم التنفيذي رسومالمّوبمقتضى- 

 وافقالم1416  عام  رمضان 7  فيّؤرخالم

 مفتشيةّإحداث تضمنالمو1996 سنة يناير27

  ،تممالموّعدلالم ،الوالية  في  للبيئة

 

-04418ّرقم التنفيذي رسومالمّوبمقتضى- 

 وافقالم  1425عام  القعدة  ذي 8  فيّؤرخالم

 تعينّتضمنالموّ 2004سنة ديسمبر20

  السفنّأمن مجال في  تصةلمخاّالسلطات

 التابعة الهيئات  وإنشاء ينائيةالم  نشآتالمو

ّ،تممالمو  عدلالمّ،لها

 

-198رقم التنفيذي رسومالمّوبمقتضى- 

 1427عام األولى  جمادى 4 فيّؤرخالم06

 يضبط  الذي2006ّّسنة مايو 31  وافقالم

ّصنفةالم ؤسساتالم على طبقالم  التنظيم

 ،البيئة  لحماية

 

10ّّرقم  التنفيذي  رسومالمّوبمقتضى- 

خالم258-10 ّعام القعدة  ذي 13 فيّؤر 

ّالذي 2010سنة  أكتوبر21 وافقالم1431

ّالعمرانية التهيئة وزير  صالحيات يحد د

 ،تممالمو عدلالمّ،والبيئة

 

ّالجمهورية  رئيس  موافقة  وبعد - 

ّ

 

 :  يأتي  ما  يرسم

 

 

 األول الفصل

 

 تلوث مكافحة تطبيق ومجال الهدف

 البحر
 

 

ّ األولى  اّدةالم
ّ

-02رقمّالقانون من 33 المادة ألحكام تطبيقا

 1422عام القعدة ذي22 في المؤرخ02

 بحمايةّوالمتعلق2002ّ سنة فبراير5ّالموافقّ

 رقم القانونّمن 56 والمادةّوتثمينهّالساحل

  عام األولىّجمادى 19 في المؤرخ10-03

ّتعلقالمو2003 سنة يوليو  19  وافقالم1424

 ،ستدامةالم  التنمية إطار في  البيئة  بحماية

 تلوث  مكافحة تنظيم إلى  رسومالمّهذا  يهدف

 أو  بري  أو  بحري حادثّعن  الناجمّالبحر 

  كثيف تسربّفي يتسبب  قد  أو  يسبب جوي

ّمنتجات  أي أو  المحروقات  من  البحر  في

 أو/ و جسيما خطرا  تشكل  قد  أخرى  مواد أو

 البحري بالوسط  أضرارا  يلحقّأو  وشيكا 

  صالحالموب السواحلّوعلى البحار وبأعماق

  ،بذلك  رتبطةالم

 

2ّ الماّدة 
ّ

ّرسومالم  هذا  أحكام  تطبيق  مجال  يشمل

ّوكل  والساحل البحرية  الفضاءات مجموع

 الجزائرية الدولة  فيه تمارسّبحري  فضاء

 ،سيادتها

 

 

 الثاني الفصل

 

 البحر  تلوث  مكافحة  تنظيم

 

ّ 3  اّدةالم
ّ

ّ : البحر  تلوث  مكافحة  لتنظيم  تنشأ

 

 يبحر  تل  والئية  لجان- 

 يبحر  تل  جهوية  لجان- 

 يبحر  تل  وطنية  لجنة- 

 يبحر  تل  دائمة  أمانة- 

 

 األول  الفرع

 

 بحر  تل  الوالئية  اللجان



 4 اّدةالم

 

  بحرية  واجهة  ذات  والية  كل  في  تنشأ

ّ.ي بحر  تل  والئيةّلجنة

ّ

 5 اّدةالم

 

ّّالوالي بحر تل  الوالئية اللجنة يرأس

ّ : وتشمل ،إقليميا تصلمخا

 

  لحراس اإلقليمية  موعةلمجا  قائد- 

 ،الشواطئ

 ،الوطني  للدرك اإلقليمية موعةلمجا  قائد- 

 ،الوالية  أمن  رئيس- 

 ،للوالية  دنيةالم  الحماية مدير- 

 ،بالطاقة كلفالم الوالئي ديرالم- 

 ،بالنقل كلفالم  الوالئي  ديرالم- 

  باألشغال كلفالم  الوالئي  ديرالم- 

 ،العمومية

 ،بالبيئة كلفالم  الوالئي  ديرالم- 

 ،بالصحة  كلفالم  الوالئي  ديرالم- 

ّاإلعالم بتكنولوجيات كلفالم الوالئي ديرالم- 

 ،واالتصال

  البحري  بالصيد كلفالم الوالئي ديرالم- 

 ّ،الصيديةّواردالمو

  راقبةالم لعمليات الفرعي ركزالم  رئيس- 

 ،البحر فيّواإلنقاذ

ّلمالعا ديرينالم-    وانئالم  ؤسساتميين

 ،عنيةالم

ّ.للساحل الوطنية المحافظة عن (1) ممثالّ-

 

ّوجببم بحر تل الوالئية اللجنة أعضاءّينيع

 القرارّإلى من نسخة وترسل الوالي منّقرار

 يبحر تل الدائمةّاألمانة

ّ 6 الماّدة
ّ

ّعلى ،بحر  تل  الوالئية  اللجنة  تكلف

ّ : يأتي بماّالخصوص

 

ّ،الوالئي "  بحر تل  " مخطط  إعداد- 

 

 بحر تل  " مخططات تنفيذ  على السهر- 

ّ،الوالئية"

 

  اتخاذها  الواجب  التدابير  كل  تحديد- 

 أي  حدوث  توقع  عند  التسرباتّّمن للوقاية

ّ،خطر 

 

ّأو/ و  تدريبات  وتقدير  بتخطيط  القيام- 

 بحر  تل  ططلمخ  افتراضية تمرينات

  تل  الجهوية  اللجنة  معّبالتنسيق ،الوالئي

ّ،بحر  تلّالدائمة  واألمانة عنيةالم  بحر

 

 من  ابتداء  كافحةالم  عمليات  سير  متابعة- 

  حتى  الوالئي  بحر  تل  مخططّتفعيل

ّ،اختتامه

 

  نكوبةالم  ناطقالم  إمداد  على السهر- 

ّ ،اديةالمو  البشريةّبالوسائل

 

 والتدخالت للتدريبات  تقييمي  تقرير  إعداد- 

 إلى  وإرسالهّعرضي بحري  تلوث  حالةّفي 

  إلى  منه  ونسخة بحر  تلّالجهوية اللجنة

ّ ،بحر  تل  الدائمة  األمانة

 

 ذات أو/ و الهشة  ناطقالم بتحديد  القيام- 

ّ،الكبرىّاألخطار

 

  تلّتنظيم تدعيم شأنه  من تدبير كل اقتراح- 

ّ ،بحر  تل الجهوية اللجنة على بحر

 

ّبحر  تل  الجهوية للجنة تقريرّسداسييمّتقدّ-

 وإرسال  بحر تل الوالئية اللجنة  أنشطة  حول

ّ.بحر  تل  الدائمة  األمانة  إلى منهّنسخة

ّ

 

  7 اّدةالم

 

 البيئة مديرّبحر تل  الوالئية اللجنة أمانة يتولى

 .عنيةالم للوالية

 

 الثاني الفرع

 

 بحر  تل  الجهوية  اللجان
 



  8اّدةالم

 

ّبحر  تل  جهوية  لجان  (3)  ثالث  تنشأ

 الثالث  البحرية  الواجهات مع تتوافق

ّ،والغربية  والشرقيةّالوسطى

 

ّواليات وتشمل  الغربية  البحرية  الواجهة- 

 ومعسكر  ووهران  تموشنتّينوع  تلمسان

ّ،نمومستغا

 

ّواليات وتشمل الوسطى البحرية  الواجهة- 

  وتيزي وبومرداس والجزائر وتيبازة الشلف

ّ،وزو

 

ّواليات وتشمل الشرقية  البحرية  الواجهة- 

 ،والطارف  وعنابة وسكيكدة  وجيجل  بجاية

ّ

  9اّدةالم

 

 الواجهةّقائد بحر تل الجهوية اللجنة يرأس

ّ :  من  وتتكون ،عنيةالم  البحرية

 

ّبالداخلية المكلف الوزير عن (1) ممثلّ-

 ،المحلية والجماعات

 ،بالطاقة المكلف الوزير عن (1) ممثلّ-

 ،بالنقل المكلف الوزير عن (1) ممثلّ-

 باألشغال المكلف الوزير عن (1) ثلممّ-

 ،العمومية

 ،بالبيئة المكلف الوزير عن (1) ممثلّ-

 ،بالصحة المكلف الوزير عن (1) ثلممّ-

ّبتكنولوجيات المكلف الوزير عن (1) ممثلّ-

 ،واالتصال اإلعالم

  بالصيد  كلفالم  الوزير  عن  (1)  ثلممّ-

 ،الصيدية  واردالموّالبحري

 واإلنقاذ  للمراقبة  الجهوي  ركزالم  رئيس- 

 ،عنيالم

  لألمن  العامة  ديريةالم  عن (1)  ثلممّ-

 ،الجهوي  ستوىالمّعلى  الوطني

ّلحراسة البحرية للواجهة موعةلمجا قائد- 

 ،عنيةالم  الشواطئ

  للدرك  الجهوية  القيادة  عن  (1) ثلممّ-

 ،عنيةالمّالوطني

 للحماية العامة المديرية عن (1) ممثلّ-

 ،المدنية

 ،المعني  للبيئة  الجهوي فتشالم- 

ّّّّ.للساحل الوطنية المحافظة عن (1) ثلممّ-

 

ّبحر  تل ّالجهوية  اللجنة  أعضاءّينيع

 بناءّبالبيئة  كلفالم الوزير منّقرار وجببم

 إليها  ينتمون التي  السلطاتّمن اقتراح  على

 األمانة إلىّالقرار  من نسخة  وترسل ي 

 ." بحر  تل"ّالدائمة

ّ

  10اّدةالم

 

ّعلى ،بحر تل الجهوية اللجنة تكلف

ّ :  يأتيبماّ الخصوص

 

ّ،" بحر  تل  "  الجهوي  ططلمخا  إعداد- 

 

 "  بحر  تل  " مخطط تنفيذ  على السهر- 

ّ،الجهوي

 

ّمن للوقاية  اتخاذها  كن التي التدابير  تحديد- 

ّ،رخط  أي حدوث  توقع عند التسربات

 

ّأو/ و  تدريبات وتقدير  بتخطيط  القيام- 

 " بحر تل  " ططلمخ  افتراضية تمرينات

 بحر تل  الوطنية اللجنة معّبالتنسيق ،الجهوي

ّ،بحر تل  الدائمة واألمانة

 

  ابتداء  ، كافحةالم  عمليات  سير  متابعة- 

  الجهوي"  بحر  تل  "  مخططّتفعيل  من

ّ،اختتامه  حتى

 

 والتدخالت للتدريبات  تقييمي  تقرير  إعداد- 

 عرضي بحري تلوث  حدوث  حالةّفي 

 ونسخة  بحر  تل  الوطنيةّاللجنة إلى وإرساله

ّ،بحر  تلّالدائمة األمانة  إلى  منه 

 

ّتنظيمّتدعيم  شأنه  من  تدبير  كل  اقتراح- 

 ال ،بحر  تل الوطنية  اللجنة على " بحر تل"

  للتدخل  الضرورية  األجهزةّاقتناء سيما

ّ، اللمجاّهذا  فيين ستخدمالم وتكوين

 



ّبحر تل الوطنية  للجنة  سداسي  تقرير ميتقد- 

 وإرسالّبحر تل الجهوية  اللجنة  أنشطة  حول

 .بحر تل  الدائمة األمانة  إلى منهّنسخة

 

  11اّدةالم

 

 قائدّبحر تل  الجهوية  اللجنة  أمانة يتولى

ّ .الشواطئّلحراسةّالبحرية الواجهة مجموعة

 

 

 الثالث الفرع

 

 بحر  تل  الوطنية  اللجنة

 

    12ة ادالم

      

ّكلفالمّالوزير بحر  تل  الوطنية اللجنة يرأس

 ّاآلتيّاألعضاءّمن وتتكون ،ثلهممأو  بالبيئة

ّ : ذكرهم

 

ّ  (3) ثالثة-    الدفاع  وزير  عنممثلين

ّ.الوطني

 كلفالم  الوزير  عنّينثلمم (3) ثالثة- 

 ،المحلية  والجماعاتّبالداخلية

 ،الخارجية وزيراّلشؤون عن (1) لثممّ-

 ،المالية وزير عنّ(2)ممثلينّّ-

  كلفالم  الوزير عنّينثلممّ(3)ّثالثة- 

 ،بالطاقة

 ،بالنقل كلفالم الوزير عنّ(2)ينّثلممّ-

ّالمكلف عن (1) ثلممّ-  واردالمب الوزير

 ،ائيةالم

ّثلممّ- ّباألشغال المكلف الوزير عن(2)  ين

 ،العمومية

 كلفالم  الوزير  عنّينثلمم (3) ثالثة- 

 ،بالبيئة

 ،بالثقافة المكلف الوزير عن (1) ثلممّ-

 بالتضامن المكلف الوزير عن (1) ثلممّ-

 ،الوطني

 ، بالصحة  كلفالم  الوزير  عن  (1)  ثلممّ-

ّبتكنولوجيات المكلف الوزير عن (1) ثلممّ-

 ،واالتصال اإلعالم

 ،بالسياحة المكلف الوزير عن (1)ثلممّ-

  بالصيد  كلفالم  الوزير  عن (1) ثلممّ-

ّ.الصيدية  واردالموّالبحري

 

 بموجبّبحر تل الوطنية اللجنة أعضاءّينيع

ّ منّقرار  على بناء ،بالبيئة المكلفالوزير

 .إليها ينتمون التي السلطاتّمن اقتراح

 

   13اّدةالم

 

ّأعمالّبتنسيق بحر تل الوطنية اللجنة تكلف

ّمجال في والهيئات الوزارية الدوائر مختلف

 ،بذلك والقيامّالبحرّتلوث مكافحة تحضير

ّ :خالل من السيما ،الوطني المستوىّعلى

 

ّالنشاطات  تلفلمخ  سنوي  برنامج  إعداد- 

ّ،إنجازهاّومتابعة

 

ّ،الوطني "  بحر  تل  " مخطط إعداد- 

 

 "  بحر  تل  " مخطط تنفيذ على السهر- 

ّ،الوطني

 

ّتمرينات أو/ و تدريبات  بتخطيط  القيام- 

 " بحر  تل  " مخطط  لتنفيذ  افتراضية

ّ ،عنيةالم  اللجان  معّبالتشاور ،الوطني

 

ّتلوث حوادث  مكافحة عمليات سير متابعة- 

 تل " مخطط تفعيل من ابتداء ،العرضي البحر

ّ،اختتامه  غاية  إلى الوطني" بحر

 

 التعاون إلى  اللجوء  مالءمة  مدى  تقرير- 

ّ ،والجهوية الدولية االتفاقيات إطار فيّالدولي

 

  يحدثها  التي  األضرار  تقييم  على  العمل- 

ّ،البحرّتلوث

 

 ترتبةالمّبالتعويض تتعلق مسألة كل دراسة- 

ّ،البحر  تلوثّعلى

 

ّتنظيم  تدعيم  شأنه  من  تدبير  أي  اتخاذ- 

 الضرورية الوسائل باقتناء سيما ال "،بحر تل"

ّ،يدانالم  هذا فيين ستخدمالم  وتكوينّللتدخل 

 



 أولويات  وتحديد  الوسائل  توزيع  اقتراح- 

 التي  ناطقالم  االعتبارّينبع  آخذةّالتدخل

ّ،للخطر معرضة أوّحساسة مناطق  تعتبر

 

 للمناطق وطنية  خريطة إعداد  على العمل- 

 مع بالتنسيق ،أخطارّكبرى  ذات  أوّالهشة

ّ،تحيينها  على والسهرّاألخرى اللجان

 

ّوكتيبات تطبيقية أدلة إعداد على العمل- 

 رتبطةالم  يادينالم  مختلف حول استعمال

 التدخل وكيفيات استعجالية مخططاتّبإعداد

ّ،المكافحة ووسائل التجهيزاتّواستعمال

 

ّاألجنبيةّالهيئات مع التعاون عالقات تطوير- 

ّ،والدولية

 

ل  للوزير  سنوي  تقرير ميتقد-   حول  األو 

 بحر تل " مخططات  مختلف تحضيرّوضعية

 .اللجانّأنشطة  وحول "

 

  14 الماّدة

 

ّيناألمّبحر تل الوطنية اللجنة أمانة يتولى

 .بحر تل الوطني

 

  15الماّدة

 

ّلجان وضع بحر تل الوطنية اللجنة يمكن

 .تدخلها مجاالت حسب خاصة تقنيةّفرعية

 

 

 الرابع الفرع

 

 مشتركة أحكام
 

  16الماّدة

 

 من شخصّبكل بحر تل لجانّتستعين أن يمكن

ّ.كفاءاته بحكم أعمالها في ينيرها أن شأنه

ّ

ّ

 

  17الماّدة

 

 علىّعاديّبناء دورة في بحر تل لجان تجتمع

 السنة ينفي(2)  ّمرتين رؤسائها من استدعاء

غيرّ دورة في تجتمع أنّكني و األقل على

 ثلثي من بطلب أو رؤسائهاّمن بطلب عادية

ّ.اللجنة أعضاء(2/3ّ)

 ّّ

 18 اّدةالم

 

ن   سجل بحرفيّتل  لجان  وتوصيات مقررات تدو 

ّ خاص  وترسلّاللجنة رئيس ويوق عه يؤشرّعليه

 الدائمةّاألمانة إلى والتوصياتّقرراتالم من نسخة

ّ.أدناه  19 ادةالمّّفي عليها نصوصالمّبحرّتل

ّ 

 

 الخامس الفرع

 

 " بحر  تل » الدائمة األمانة
 

    19الماّدة 

 

 تل دائمةّأمانة  بالبيئة الوزيرّالمكلف لدى تنشأ

  : يأتياّمب الخصوص على تكل ف بحر

ّ.بحر تل  الوطنية  اللجنة اجتماعات إعداد- 

 

  تدعيم  شأنها من  التي علوماتالم كل نشر- 

ّ.بحر  تل  لجان  على  بحر  تلّتنظيم

 

ّ.بحر تل لجان مختلفّينب التنسيق- 

 

ّ وضع-  ّوالكمية  النوعية واصفاتالموتحين

 بالتنسيقّالبحر تلوث كافحةلم الوطنية للوسائل

ّ.بحر  تل  لجانّمع 

 

ّ.نشاطها جالبمّيرتبط معلومات بنك  إنشاء- 

 

     20اّدةالم

 

 تلّاألمينّالوطني بحر تلّالدائمة األمانة يسير

ّبناءّرسومنّبمييع ،مركزي مدير برتبة بحر



ّ اقتراح على  وتنهى .بالبيئة المكلفالوزير

ّ.نفسها األشكال حسبّمهامه

 

   21الماّدة

 

ّوسيرهاّ"بحر تل "الدائمة األمانةّتشكيلة تحدد

ّ .بالبيئة كلفالم  الوزيرّقرارمن وجببم

ّ

ّ

 الثالث الفصل

 

 وتنفيذها  بحر  تل  مخططات

 

 األّول الفرع

 

 ومحتواها  بحر  تل  مخططات هدف

 

 22 اّدةالم

 

ّتدعى  استعجاليه تدخل مخططات تنشأ 

  الواليات مستوىّعلى " بحر تل مخططات"

 الواجهاتّمستوىّوعلى بحريةّواجهة ذات

 الوطني  ستوىالمّوعلى الجهوية  البحرية

  تلوثّمكافحة  تنظيم  تنفيذ  أجل  من  وذلك

ّ.البحر

 

 23 اّدةالم

 

 ترتيبّإنشاء  إلى  بحر  تل  مخططات تهدف

  الّالبحر.ّتلوث ومكافحة المكافحة لتحضير

ّ : خالل  من  سيما

 

ّواجهةبمّطلوبةالم  الخاصة  التدابير  تنفيذ- 

ّ،الحوادث

 

ّينوالفاعلّينواطنالم وتحسيسّإعالم- 

التدابيرّّحول التلوث من النوع بهذاّينعنيالم

ّلوثةالمّاألماكن مشارفّعلى المتخذة

ّ.الصحةّتهدد التي اطرلمخوا

 

ّللتشاور تشكيل-  ّتابعةالموّوالتفكير إطار

ّ.اللمجا  هذا  فيين أدواراّلفاعل وتحديد

 

ّأولويات وتحديد كافحةالم وسائل تنظيم- 

 ناطقالمّطبيعة االعتبارّينبع األخذّمعّالتدخل

ّ.التلوثّاطرلمخ  وتعرضها 

  

ّ .القطاعاتّنبيّالتنسيق كيفياتّتحديد - 

 

ّلكل مالئمة  إجابة وإعطاء األخطار تحليل- 

ّ.سيناريو

 

   24الماّدة

 

ّخمسةّحول  بحر  تل  مخططات  تتمحور

ّ :هي،وذجيةنم ططاتلمخ  طبقا ،جوانب(5)

 

 .التنظيمي  الجانب - 

 .البيئية  تابعةالم  جانب - 

 .التدخل وكيفيات  العملياتي الجانب - 

 .المالي  الجانب - 

ّ.المالحق - 

ّ

ّ

ّ

 

  25 اّدةالم

 

 ماّالخصوص  على التنظيمي الجانبّيحدد 

ّ : يأتي

 

  بهذا  معنية  منطقة لكل فصلالم  الوصف - 

ّ،ططلمخا

 

ّ،إليها  سندالم والدور الرئيسية الهياكل - 

 

 وكيفيات  كملةالمو شاركةالم الهياكل - 

ّ،عملها

 

ّ،الموضوعة  اديةالمو البشريةّالوسائل - 

 

ينّب الروابط تسير التي الوظيفية العالقات - 

ّتدخلالم ّوالهياكلين ّشاركةالم  الرئيسيين

ّ.والمكملة

 



    26 اّدةالم

 
ّ المتابعة جانب يشمل   مع بالتنسيقالبيئية

ّالمعنيةّالفاعلين ّالبحر بتلوث والهيئات

ّ : يأتي ما ،أساسا العرضي

 

 التلوث  وأخطار  تطور  ورصد  حراسة- 

ّعن  الناتج  أخرى مواد  وكل  المحروقاتّ

 ناطقالمو البحريّالوسط  في  تؤثر  ضارة

ّ، الشاطئية

 

ّرتبطةالمّالبيئية علوماتالم  ونشر  استالم- 

  المحروقاتّعن الناتج العرضيّالبحر بتلوث

ّ،خطرة  أخرىّمواد  وكل

 

ّومعالجة بجمع يسمح معلوماتي نظام وضع- 

ّ.الميدان هذا  في  البيئية  عطياتالم

 

  27 اّدةالم

 

ّالتدخلّإجراءات  العملياتي  الجانب يشمل

ّوعند ،لالستعمال التطبيقية األدلة توافق التي

 نوع لكل المتغيرة الحاالت بيانات ،االقتضاء

 .الحوادثّأنواع من

  

  28الماّدة 

 

ّ : أساسا  اليالم  الجانب  يشمل

 

ّاستعمالها  الواجب الوسائل تمويل كيفيات- 

ّ،التكوين  وبرامج

 

ّ،التعويض  إجراءات - 

 

ّالدائمة واألمانة اللجان مهام تمويل كيفيات- 

ّي بحر  تل

 

  29الماّدة 

 

ّ : أساسا  الحقالم  تشمل  

 

 .العتاد  جرد - 

 .الخرائط - 

 .ينتدخلالمب  تتعلق  معلومات - 

ّ.ّّّالنموذجية  الوثائق - 

 

  30الماّدة 

 

   : منّبحر  تل  مخططات على صادقةالم تتم

ّمخططّيخص فيما بحر تل الجهوية اللجنة- 

ّ،الوالئي  بحر  تل

 

ّمخططاتّيخص فيما بحر تل الوطنية اللجنة- 

ّ،الجهوية  بحر  تل

 

ّمخطط يخص فيما تنفيذي مرسوم بموجبّ-

ّ.الوطني بحر تل

 

  31 اّدةالم

  

ّالتقنية  والوثائق  بحر  تل  ططاتلمخا

 أماناتّمستوى  على  متوفرة  بها  رتبطةالم

ّي بحر  تل  لجان

ّ

ّ

 

 الثاني الفرع

 

 بحر  تل  مخططات  تنفيذ
 

 32 اّدةالم

 

 مخططاتّواختتام بتفعيل ؤهلةالم السلطاتّ

ّ :هي بحر تل

 

ّئيسر :الوالئي بحر تل مخطط يخص فيما- 

 يعلم الذي الوالئي بحر تل الوالئية اللجنة

ّينواألم عنيةالم بحر تل  الجهوية اللجنةّرئيس

ّ،بحر  تلّالوطني

 

ّرئيس :الجهويّبحر تل مخطط يخص فيما- 

 يعلم الذي  عنيةالم  بحر تل الجهوية اللجنة

ّ،بحر  تل الوطنية  اللجنةّرئيس

 



ّرئيس : الوطني بحر تل مخطط يخص فيما- 

ّيعلم  الذي  ممثله  أو بحر  تل  الوطنية  اللجنة

ل  الوزير ّ.األو 

 

  33 الماّدة

 

ّبحرّتل  مخططات  واختتام تفعيلّيتم

ّ :وجببم

 

 بحر تل  خطط  ي عنيالم  الوالي  من قرارّ-

ّ،الوالئي 

 

 البحرية  الواجهة  قائد عن صادر مقرر- 

ّ،الجهوي ّبحر تل خططيّعنيةالم

 

ّ.بالبيئة  الوزيرّالمكلف عن رصاد رقرا- 

ّ

 تبل غّالوطني  بحر تل  مخطط يخصّفيما 

بحرّ تل  مخططات  واختتام تفعيل قرارات

ّ .عنيةالم  الهيئات كل إلى

ّ

    34 اّدةالم

 

ّتقنية  طبيعة  ذات تعديالت  إجراء  كن 

ّعند تل ططاتلمخ ّعلى بناء،  تحيينها بحر

ّتل  لجان  في  مثلةالم  القطاعاتّمن اقتراح

 في ،بحر تل  الوطنية  اللجنة  تدرسّيبحر

ّ  وتصادق  التعديالت  هذهّالحاالت  كل

ّ .عليها

 

 35اّدةالم

 

ّ المكافحة عمليات إدارة تتولى  فيتنسيقها

 الشواطئ لحراسة الوطنية المصلحة البحر

ّ.البحرية  القواتّلقيادة

ّ

ّالحماية ّ عمليات إدارة دنيةالم وتتولى

ّ.البر  في  وتنسيقهاّكافحةالم

ّ

ّ

ّ

ّ

 

     36 اّدةالم

 

 بعدّنهائيا  تقريرا عنيةالمبحر تل لجنة تعد 

ّاألمانة إلى وترسله بحر تل مخططات اختتام

ّ.بحر تل الدائمة

 

   37 اّدةالم

 

-94ّ279ّرقم التنفيذي المرسوم أحكام كل تلغى

ّوافقالم1415ّعام الثاني ربيع 11 في ؤرخالم

 مكافحة تنظيم تضمنالمو994ّّّسنة سبتمبر17ّ

ّ.لذلك استعجالية مخططات البحرّوإحداثّتلوث

 

 38 اّدةالم

 

ّهذا  سمي ة  الجريدة في رسومالم ينشر ّالر 

ّ.الش عبي ة  قراطي ةالديمّالجزائري ة للجمهوري ة

 

ر  1435 عام القعدة ذي 27 في بالجزائر حر 

ّ.2014سنة سبتمبر 22الموافقّ

ّ

 لسال  الكالم  عبدّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ


