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MARINE ENVIRONMENT POLLUTION AND
PROTECTION PARTIALLY IN THE ALGERIAN
LEGISLATION
Dr. Hadda GUERGOUR1
Abstract
Water, whether fresh or salty, is considered one of the most important components of the
environment and a basic natural resource for the life of living organisms, as it covers 71%
of the Earth's surface. Most of it is represented in the waters of the oceans, seas and
Algeria by virtue of its geographical location overlooking the Mediterranean basin where it
has an important coastal strip that extends along 1622 km suffers from the problem of
pollution due to major installations on the coastal strip, the most important of which are
located in the Skikda and Arsaw areas. And industrial vehicles set up near coastal areas,
whose activities result in industrial wastes that cause damage to the marine environment,
whether by dumping or discharging, in addition to about 80% of Algeria's exports of oil
materials resulting from their leakage directly into the marine center as a result of
accidents or the result of shipping operations from Petroleum ports. In light of this
deterioration, Algeria, like the rest of the world, resorted to developing an economic policy
that is compatible with the deteriorating environmental conditions. It is in line with the
protection requirements in a way that ensures a safe, balanced marine environment free
from pollution of all kinds by joining agreements and treaties and ratifying them to take
inspiration from its texts. Issuing national environmental legislation to criminalize acts of
polluting the marine environment in accordance with the territoriality of the criminal law
as a manifestation of the state’s sovereignty over its territory. This protection is in
1 Lecturer, Mohamed Boudiaf University ,Universty of M’sila - ALGERIA, maitre.guergour@gmail.com

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 228-243

Hadda GUERGOUR
accordance with international and regional agreements, and protection in accordance with
the internal legislation represented in environmental law and special laws.
Key words: marine environment, marine pollution, penal mechanisms, penal protection,
Algerian legislation.

تلوث البيئة البحرية ومحايتها جزائيا يف التشريع اجلزائري
د  .قرقور حدة  -أستاذ حماضر -جامعة دمحم بوضياف – ادلسيلة اجلزائر
ادللخص

يعترب ادلاء سواءا عذاب أو ماحلا من أىم مكوانت البيئة ومورد طبيعي أساسي حلياة الكائنات احلية ،حيث يغطي
نسبة % 71من مساحة الكرة األرضية يتمثل معظمو يف مياه احمليطات والبحار واجلزائر حبكم موقعها اجلغرايف
ادلطل على حوض البحر األبيض ادلتوسط حيث متلك شريط ساحلي ىام ميتد على طول  1622كلم تعاين من
مشكلة التلوث بسبب ادلنشات الكربى ادلقامة على الشريط الساحلي وأمهها الواقعة يف منطقيت سكيكدة وارزيو
 ،وادلركبات الصناعية ادلقامة ابلقر من ادلناط الساحلية واليت ينتج عن أنشطتها سللفات صناعية تلح أضرار ا
ابلبيئة البحرية وىذا سواء بفعل الغمر أو التصريف ،ضف إىل أن حوايل  % 80من صادرات اجلزائر مواد نفطية
ينتج عن تسرهبا مباشرة يف الوسط البحري نتيجة احلوادث أو نتيجة عمليات الشحن من ادلوانئ البًتولية .إزاء
ىذا التدىور جلأت اجلزائر على غرار ابقي دول العامل إىل وضع سياسة اقتصادية تتالءم واألوضاع البيئية ادلًتدية
وتتناسب مع متطلبات احلماية مبا يممن بيئة حبرية متوازنة سليمة وخالية من التلوث بشىت أنواعو ابالنممام إىل
االتفاقيات و ادلعاىدات وادلصادقة عليها لتستوحي من نصوصها إصدار تشريعات بيئية وطنية لتجرًن أفعال تلويث
البيئة البحرية مبا يتف مع إقليمية القانون اجلنائي ابعتباره مظهر من مظاىر سيادة الدولة على إقليمها .فكرست
ىذه احلماية مبوجب االتفاقيات الدولية واالقليمية ،ومحاية مبوجب التشريعات الداخلية ادلتمثلة يف قانون البيئة
والقوانُت اخلاصة.
الكلمات ادلفتاحية :البيئة البحرية ،التلوث البحري ،اآلليات اجلزائية ،احلماية اجلزائية ،التشريع اجلزائري.
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ادلدخل:
حظيتتت البيئتتة البحريتتة ثىتمتتام أكثتتر متتن عناصتتر البيئتتة األخرى،نظ ترا دلتتا ذلتتا متتن أمهيتتة خاصتتة يف قي ت الت توازن
ادلناخي،وقتتدرعا علتتى إمتصتتاين أين أكستتيد الكربتتون متتن اجلتتو وتتتوفَت األكستتجُت التتالزم الستتتمرار احليتتاة علتتى
األرض ،وكوهنتتا مصتتدرا للطاقتتة ضتتف إىل أمهيتهتتا اهقتصتتادية ثعتبارىتتا مصتتدر للم تواد الغذائيتتة و ادل تواد األوليتتة و
الثتروات ادلعدنيتة ،و طريقتا ىتام للمواصتتالت ورلتال رحتب للستياحة .فهتذه األمهيتة اخلاصتتة التيت تتمتتع هبتا صتتارت
رلاال لإلىتمام العلمي و القانوين إقليميا وعادليا .واجلزائر حبكم موقعها اجلغترايف ادلطتل علتى حتوض البحتر األبتيض
ادلتوسط،حيث متتلك شريطا ساحليا بطول  2211كلم تقريبا مقام عليها منشآت كتربى أمههتا الواقعتة يف منطقتيت
سكيكدة شرق البالد وأرزيتو غرهبتا ،ابهضتافة إىل مركبتات صتناعية مقامتة ابلقتر متن ادلنتاط الستاحلية ينتتج عتن
أنشتطتها سللفتات صتناعية تلحت أضترار ابلبيئتة البحريتة ستواء بفعتل الغمتتر أو التصتريف أو الًتميتد انىيتك علتتى أن
ح توايل  %08متتن صتتادرات اجلزائتتر م تواد نفطيتتة ينتتتج عتتن تس ترهبا مباشتترة يف الوستتط البحتتري تلتتوث ،إزاء ىتتذا
التتتدىور جلتتأت اجلزائتتر إىل اهنمتتمام إىل اهتفاقيتتات و ادلعاىتتدات الدوليتتة و ادلصتتادقة عليهتتا لتستتوحي متتن موادىتتا
إصتتدار تش تريعات بيئيتتة وطنيتتة لتجتترًن أفعتتال تلويتتث البيئتتة البحريتتة مبتتا يتف ت متتع إقليميتتة القتتانون اجلنتتائي ثعتبتتاره
مظهتتر متتن مظتتاىر ستتيادة الدولتتة علتتى إقليمهتتا ،ستواء يف صتتورة قتوانُت خاصتتة أو قتتانون موحتتد للبيئتتة متتن ىنتتا نظتتر
اهشكالية التالية:
ىل أن اآلليات القانونية ادلعتمدة يف التشريع اجلزائري كافية حبماية البيئة البحرية من التلوث؟
أهداف الدراسة :
ضلاول من خالل ىذه الورقة البحثية :

 الكشتتف عتتن أىتتم صتتور التلتتوث البحتتري ومصتتادره خاصتتة وأنتتو يف الغالتتب تتتتداخل ىتتذه ادلصتتادر متتع
بعمها.

 الستتعي إىل إبتراز أىتتم اهتفاقيتتات التتيت إنمتتمت إليهتتا اجلزائتتر هتتراء منظومتهتتا التشتريعية و قيت احلمايتتة
الفعالة للبيئة البحرية.

 الوقوف على أىم النقائص اليت تشو التشريع البيئي اجلزائري يف جانب البيئة البحرية.

هيكل البحث:
احملور األول :مصادر تلوث البيئة البحرية .
احملور الثاين :اآلليات القانونية حلماية البيئة البحرية.
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احملور األول  :مصادر تلوث البيئة البحرية

ابلرغم من أن التلوث ليس ىو اخلطر الوحيد الذي يهتدد البيئتة البحريتة إال أنتو أىتم تلتك األخطتارعلى اهطتالق ،
ألنتتو هتتاىرة متنوعتتة ومعقتتدة حبيتتث تتعتتدد مصتتادره و تتتتداخل متتع بعمتتها التتبعض ،فقبتتل احلتتوض يف ديتتد أىتتم
مصادر التلوث البحري يف اجلزائر ضلاول أن نعطي مفهوم للتلوث البحري .

أولا – ماهية التلوث البحري

إن التلوث البحري ىو إتالف وإفساد لنوعية ادلياه شلا يؤدي إىل خلل يف نظامها اهيكولتوجي بصتورة أو رخترى ،

وي تتؤدي ابلتبعي تتة إىل التقلي تتل م تتن ق تتدرعا عل تتى أداء عل تتى أداء دورى تتا الطبيع تتي  ،حبي تتث تص تتب ض تتارة غ تتَت ص تتاحلة
لإلستعمال .

 – 1ادلفهوم اإلصطالحي للتلوث البحري
تعتددت التعتتاريف دلصتطل التلتتوث  ،حبيتث يعتترف رنتو تتتدنيس رلتاري ادلتتاء متن أهنتتار وحبتار وزليطتتات  ،شلتا علتتو
عبتتد
ىتذه ادليتتاه غتتَت صتاحلة لإلنستتان أو احليتوان  ،أو النبتات  ،أو األحيتتاء التتيت تعتيي يف ادلستتطحات ادلائيتتة
القتتادر الفقتتي  ، 1993،ين  ) 58وىنتتاك تعريتتف عختتر علتتى أنتتو إحتتداث تلتتف أو فستتاد لنوعيتتة ادليتتاه شلتتا يتتؤدي
إىل حتتدوث خلتتل يف نظامهتتا اهيكولتتوجي بصتتورة او رختترى  ،ويقلتتل متتن قتتدرعا علتتى أداء دورىتتا الطبيعتتي  ،بتتل
وتصتتب ضتتارة مؤديتتة عنتتد إستتتعماذلا  ،أو تفقتتد الكثتتَت متتن قيمتهتتا اهقتصتتادية بصتتفة خاصتتة مواردىتتا متتن األ تتاك
واألحياء ادلائية خالد العراقي  ، 2011 ،ين .) 70

 – 2ادلفهوم القانوين للتلوث البحري
مل يعرف ادلشرع اجلزائري التلوث البحري يف قانون البيئة بل أدرج تعريفا عاما للتلوث ادلتائي علتى أنتو خ إدختال عيتة
مادة يف الوسط ادلائي  ،من شتأهنا أن تغتَت اخلصتائص الفيزةئيتة و الكيميائيتة و /أو البيولوجيتة للمتاء  ،تتستبب يف
سلتتاطر علتتى صتتحة اهنستتان  ،وتمتتر ابحلي تواانت و النبتتاات الربيتتة و ادلائيتتة ومت تتس تتال ادلواقتتع  ،أو تعرقتتل أي
إستعمال طبيعي عخر للميتاه ادلتادة  ، 04القتانون  .)10/03وعرفتو ادلشترع ادلصتري يف ادلتادة األوىل متن قتانون
البيئة رنو خ إدخال أية مواد أو طاقة يف البيئة ادلائية بطريقة إرادية أو غَت إرادية  ،مباشرة أو غتَت مباشترة ينتتج عنتو
ضرر ابدلواد احلية  ،أو غتَت احليتة  ،أو يهتدد صتحة اهنستان أو يعتوق األنشتطة ادلائيتة  ،مبتا يف ذلتك صتيد األ تاك
و الس تتباحة  ،أو يفس تتد ص تتالحية مي تتاه البح تتر لإلس تتتعمال  ،أو ي تتنقص التمت تتع هب تتا أو يغ تتَت م تتن خواص تتها خال تتد
مص ت تتطفى فهم ت تتي  ، 2011 ،ين .) 82كم ت تتا تناول ت تتت تعريف ت تتو ع ت تتدة إتفاقي ت تتات دولي ت تتة منه ت تتا معاى ت تتدة م ت تتاريو
 MORPOLدلنع التلوث من السفن لسنة  1973رنو أي حدث يتممن إفترا حتال أو زلتمتل دلتادة ضتارة
يف البحر أو أي تدفقات ذلذه ادلادة أمحد زلمود اجلمل  ، 1998 ،ين ) 32
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وتناولتتت تعريفتتو ادلتتادة األوىل متتن إتفاقيتتات قتتانون البحتتار رنتتو خ إدختتال اهنستتان يف البيئتتة البحريتتة مبتتا يف ذلتتك
مصتتا األهنتتار بصتتورة مباشتترة أو غتتَت مباشتترة متواد أو طاقتتة تتتنجم عنهتتا  ،أو زلتمتتل أن تتتنجم عنهتتا عأر مؤذيتتة ،
مثتل اهضترار ابدلتوارد و احليتتاة البحريتة  ،وتعترض الصتتحة البشترية لعخطتار  ،وإعاقتة األنشتتطة البحريتة مبتا يف ذلتتك
ص تتيد األ تاك وغ تتَته م تتن أوج تتو اهس تتتلدام ادلش تتروعة للبح تتار واحل تتط م تتن موعي تتة قابلي تتة مي تتاه البح تتر لإلس تتتعمال
واهخالل من الًتويج ادلرسوم الرائسي  ، 53/96 ،ج ر عدد .) 06كما عرفتتو إتفاقيتة برشتلونة حلمايتة البحتر
األبيض ادلتوسط من التلوث لعام  1976يف ادلتادة الثالثتة منهتا خ يقصتد ابلتلتوث قيتام اهنستان بطريقتة مباشترة أو
غتتَت مباشتترة ثدختتال عيتتة متواد أو ضتتوف متتن الطاقتتة علتتى البيئتتة البحريتتة شلتتا يستتبب أضترار مؤذيتتة  ،ك حلتتاق المتترر
ابدلتوارد احليتتة  ،أو تكتتون مصتتدرا خطترا علتتى الصتتحة البشترية  ،وعائقتتا للنشتتاطات البحريتتة مبتتا يف ذلتتك الصتتيد او
إفساد لنوعية مياه البحر ادلستلدمة و إنقاين دلدى التمتع هبا خالد العراقي  ، 2011 ،ين ) 71

اثنيا – مصادر تلوث البيئة البحرية
يف الواقع تعددت مصادر تلوث البيئة البحرية تعدد النشطة اهنسانية  ،فقد ينشأ ىتذا التلتوث متن جتراء أنشتطة
جتري يف الرب أو كنتيجة هغراق النفاةت أو التللص منها يف البحر أو من إستكشاف قاع البحر  ،غَت أنتو يظتل
أبتترز مصتتدر لتلويتتث البيئتتة البحريتتة و األكثتتر إنتشتتارا ىتتو إستتتعمال البحتتر للمالحتتة و النقتتل بواستتطة الستتفن p
) Alexandre , Charle , Kiss , 1989 151

 – 1التلوث ابلنفط

يعتتترب التلتتوث ابلتتنفط أو الزيتتت البتتًتويل متتن أكثتتر مصتتادر تلتتوث البيئتتة البحريتتة  ،فت ختالي التتنفط ابدليتتاه تتل علتتى

ضلو خطَت ابلتوازن البيئي و ابلوسط الطبيعي والنظم البيئية  .امحد عبد الكرًن سالمة  ، 2009 ،ين ) 325
ونتيجتتة العتمتتاده كمصتتدر أول للطاقتتة  ،فنحتتو تلثتتي التتنفط أي ضلتتو  % 66متتن رلمتتوع إنتتتاج العتتادلي متتن التتنفط
يتتتم شتتحنو ابلنتتاقالت البًتوليتتة  ،نستتبة  % 35منهتتا متتتر عتترب البحتتر البتتيض ادلتوستتط لوحتتده ستتعيداين علتتي ،
 ، 2008ين ) 94
حي تتث يعت تترب شل تتر رئيس تتي لنق تتل الزي تتت اخل تتام م تتن حق تتول ال تتنفط م تتن الش تترق األوس تتط و تتال إفريقي تتا إىل مراك تتز
اهستتتهالك الكتتربى  .واجلزائتتر حبكتتم موقعهتتا ادلطتتل علتتى البحتتر األبتتيض ادلتوستتط وكتتون أىتتم صتتادراعا متتن ادل تواد
النفطيتتة حيتتث تقتتدر حب توايل  % 80يتستتر منهتتا ح توايل  1200طتتن يف الوستتط البحتتري  ،كمتتا أن التس ترابت
الناجتتتة عتتن عمليتتات شتتحن البتتًتول متتن ادل توانئ البًتوليتتة تقتتدر بت ت ت ت  10000طتتن ستتنوة Ministre de
 .)l’intérieur 1992والتلتوث ابلتنفط حيتدث بستبب التفريتل العمتدي للمتواد النفطيتة يف ميتاه البحتر مباشترة
بسبب عطل يف انقالت التنفط أو تعرضتها لععاصتَت  ،حيتث يتتم إفترا جتزء متن احلمولتة حتىت تقتوى الناقلتة علتى
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مواصلة الرحلتة  ،أو ستبب تعمتد النتاقالت البًتوليتة إىل إلقتاء ميتاه اهتتزات أو الصتابورة و غستيل صتهاريج البتًتول
يف البحتر مباشتترة دون ادلنتتاط احملتتددة ذلتتذا الغتترض  ،كمتتا قتد حيتتدث بطريقتتة غتتَت عمديتتة بستتبب الكتوارث البحريتتة
القهريتة التيت تدث للستفن وانقتالت البتًتول  ،أو متايتم عنتتد تصتادم بتُت الستفن والنتاقالت البًتوليتة بستبب ستتوء
األح توال اجلويتتة و عجتتز نظ تتم اهرشتتاد أمحتتد عبتتد الكتترًن ستتالمة  ، 2008 ،ين  ) 326أو طتتم ادلنش تتآت
البحرية اليت تستعمل يف إستلراج النفط .

 – 2التلوث ابإلغراق
حظتترت العديتتد متتن االتفاقيتتات الدوليتتة التتيت إنمتتمت إليهتتا اجلزائتتر تصتريف وغمتتر الفمتتالت و ادلتواد األختترى يف
البحر متن الستفن و الطتائرات منهتا إتفاقيتة أوستلو ادلربمتة يف ستنة  1972وإتفاقيتة برشتلونة حلمايتة البحتر األبتيض
ادلتوستط وإتفاقيتتة قتانون البحتتار لستتنة  1982هبتدف محايتتة البيئتة البحريتتة متتن التلتوث  ،وترتيبتتا علتى ذلتتك عتترف
الغمر رنو عملية رمي النفاةت يف الوسط ادلتائي ادلتادة  ، 3القتانون  ) 19/01ونتص علتى مواجهتة ىتذا الفعتل
.يف قتتانون البيئتتة حبظتتر كتتل صتتب أو غمتتر أو ترميتتد دل تواد متتن شتتأهنا اهض ترار ابلصتتحة العموميتتة واألنظمتتة البيئيتتة
البحريتتة  ،عرقل تة األنشتتطة البحريتتة  ،شلتتا يف ذلتتك ادلالحتتة و الًتبيتتة ادلائيتتة و الصتتيد البحتتري و إفستتاد نوعيتتة ادليتتاه
البحريتتة متتن حيتتث إستتتعماذلا ادلتتادة  ، 52القتتانون  . ) 10/03فتتالتللص متتن النفتتاةت يف البحتتر األبتتيض
ادلتوسط الذي يعترب من البحار شبو ادلغلقة و الذي ال تتجدد مياىو إال كل  80ستنة ألن نقطتة إتصتالو الوحيتدة
ابحمليطات ىي ممي جبل طارق ) )Mohamed kahloula , 1995 , p 66
أتر سلبا علتى البيئتة البحريتة ابلقمتاء علتى العديتد متن مظتاىر احليتاة ادلائيتة وتستمم الكائنتات البحريتة وتغتَت تركيبتة
وخ تواين ادليتتاه و إنعكتتس يف النهايتتة علتتى إستتتعماالعا ادللتلف تة محتتدي عطيتتة مصتتطفى عتتامر  ، 2015 ،ين
) 37

 – 3التلوث من ادلصادر الربية
تتعتتدد ادلصتتادر الربيتتة للتلويتتث البيئتتة البحريتتة  ،متتن سللفتتات نفتتاةت صتتناعية انجتتتة عتتن األنشتتطة الصتتناعية ادلقامتتة
على الستواحل والتيت يف معظمهتا نفتاةت ستائلة قوامهتا متزيج معقتد متن ادلتواد المتارة و مستتوةت عاليتة متن ادلتواد
السامة  ،أو نفاةت صلبة ال سيما اليت ترتبط ابلتعدين و الصناعات التحويليتة  .وتعتترب ادلنتاط الشتمالية للجزائتر
متتن أكثتتر ادلنتتاط تعرضتتا ذلتتذا النتتوع متتن التلتتوث خاصتتة ادلنتتاط الستتاحلية منهتتا  ،فتتأىم ادلنشتتآت الصتتناعية ادللوتتتة
تقتتع قتتر الس تواحل أمههتتا ادلنشتتآت الواقع تتة يف منطقتتيت س تتكيكدة و أرزي تتو  ،ابهض تتافة إىل العدي تتد متتن ادلركب تتات
الصناعية الساحلية التيت تقتذف سللفاعتا يف البحتر مباشترة دون معاجلتة وتستبب تفتاقم التلتوث متن مصتادر صتناعية
يف اجلزائتتر ىتتو إعطتتاء األولويتتة لعنشتتطة التنمويتتة دون مراعتتاة األبعتتاد البيئيتتة .إىل جانتتب النفتتاةت الصتتناعية يعتتترب
ادلص تتدر ال تتربي الث تتاين لتل تتوث البيئ تتة البحري تتة النف تتاةت ادلنزلي تتة و ال تتيت تتك تتون يف اجلزائ تتر م تتن م تواد عم تتوية  ،بق تتاة
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بالستيكية ونسيجية  ،زجاج  ،أوراق التغليف  ،بقتاة معتادن  ،يتتم صترف ىتذه ادلللفتات يف سلتلتف ادلستطحات
ادلائيتتة التتيت تستتلك طريقهتتا إىل البحتتر  ،ابهضتتافة إىل النفتتاةت الستتائلة مثتتل ميتتاه الصتترف الصتتحي التتيت تصتتب يف
بعض ادلناط يف األودية و البحر بسبب إىًتاء شبكة الصرف الصحي  ،ونقص زلطات تطهَت ادليتاه ادلستتعملة
بتوعالم عبتتد الترزاق  ، 2015 ،ين  .) 397ولقتتد أوجبتتت إتفاقيتة األمتتم ادلتحتدة لستتنة  1982يف ادلتتادة 194
منهتتا التتدول منفتتردة أو مشتتًتكة اهلت تزام رن تتلتتذ متتن التتتدابَت الالزمتتة لإلق تالل إىل أدىن حتتد شلكتتن إطتتالق ادل تواد
الستتامة أو المتتارة وذلتتك متتن مصتتادر بريتتة  ،و ألزمتتت التتدول األعمتتاء يف اهتفاقيتتة بوضتتع القتوانُت واألنظمتتة التتيت
تكفل منع تلوث البيئة البحرية من مصادر الرب صالح ىشام

 ، 1990 ،ين .) 42

احملور الثاين  :اآلليات القانونية حلماية البيئة البحرية
من الثابتت أن هتاىرة تلتوث البيئتة البحريتة وخصتائص البيئتة الطبيعيتة تتجاىتل احلتدود ادلرستومة الوطنيتة شلتا يتطلتب
جتاوز الفصل التقليدي بُت القوانُت الدولية و الوطنية  ،وحيتاج خل تكامل بتُت القتانون العتام و القتانون التداخلي
ومد اجلسور بُت قانون البحار و التشريع الداخلي)) Lluc chini , Mvoelchel , 1990, p 9
ففي سبيل ذلك تتمافر نوعان من القواعتد القانونيتة  ،القواعتد القانونيتة اهتفاقيتة  ،و القواعتد القانونيتة الوطنيتة و
تعترب القواعد القانونية اهتفاقية الدوليتة أ تى مرتبتة متن القواعتد الوطنيتة الداخليتة  ،وذلتا أولويتة يف التطبيت يف ستلم
تدرج القواعد القانونية عموما .

أولا  -احلماية ادلقررة يف اإلتفاقيات الدولية
نظرا هعتبار البيئة البحرية من أىم عناصر البيئة  ،حيث تشكل الغالبية العظمى من مستاحة األرض فقتد اىتمتت
القواعد الدولية بمرورة النص على إختاذ تدابَت تشريعية وإدارية دلنع التلوث وخفمو والستيطرة عليتو  ،وعلتى الترغم
متؤنس
من بطئ إجراءات تنفيذ تلك القواعتد ف هنتا متثتل مصتدرا غتَت مباشتر للقتوانُت الوطنيتة يف محايتة البيئتة
زل تتب ال تتدين  ، 1990 ،ين  .) 87ولك تتون ص تتياغة اهتفاقي تتات وادلعاى تتدات الدولي تتة مل تتم تتمن نصوص تتا تتدد
الواجب تتات واجل تزاءات ال تتيت ت تتةقع عل تتى م تتن يتس تتبب يف إنته تتاك أحكامه تتا  ،شل تتا يع تتٍت أن م تترد ى تتذا ال تتنقص م تتًتوك
للتش ت تريعات الداخلي تتة أو الوطني تتة  ،ولق تتد ج تتاء يف م ت تؤمتر دي تتودي ج تتايزو لع تتام  1992رن الق ت توانُت و األنظم تتة
الداخلية تتوىل وضع السياسات و التدابَت اليت تتناسب مع هروف كل دولة  .وتعتترب ىتذه القواعتد روافتد مباشترة
للقواعد القانونية الداخلية حيث تعمل ادلعاىدات الدولية ادلتعلقتة ابلبيئتة البحريتة علتى وضتع القواعتد العامتة  ،التيت
تستهدف هبا التشريعات الوطنية مبا يتف متع إقليميتة القتانون اجلنتائي ثعتبارىتا قاعتدة تكترس ستيادة الدولتة علتى
أراضتتيها وعتتدم تطبيت غتتَت القتوانُت التتيت تصتتدر عنهتتا  ،وميكتتن التنتتازل عتتن جتتزء يستتَت متتن ىتتذه الستتيادة متتن أجتتل

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p. 228-243

Hadda GUERGOUR

الوصتتول إىل ىتتدف ىتتام وىتتو احلفتتائ علتتى البيئتتة البحريتتة متتن التلتتوث وىتتذا متتا جتتاء يف ادلتتادة  150متتن الدستتتور
اجلزائتتري رن األحكتتام ال تواردة يف ادلعاىتتدات التتيت يصتتادق رئتتيس اجلمهوريتتة حستتب الشتتروي ادلنصتتوين عليهتتا يف
الدستور تسمو على القانون دستور  ، 2016 ،قانون  ) 01/16فمعظم ادلعاىدات اليت جاءت حلمايتة البيئتة
البحريتتة تتتنص علتتى اخلطتتوي العريمتتة جلترائم التلتتوث دون تفصتتيلها  ،فمتتثال تتدد األفعتتال التتيت عتتدد عناصتتر البيئتتة
حست تتن الكنت تتدري  ، 2005 ،ين  .) 31ومت تتن أىت تتم
دون الت تتنص علت تتى جترميهت تتا أو ديت تتد عقت تتوابت ذلت تتا
ادلعاىتتدات و اهتفاقيتتات الدوليتتة التتيت انمتتمت وصتتادقت عليهتتا اجلزائتتر وأصتتبحت كمصتتدر غتتَت مباشتتر للتجتترًن و
العقا .

 - 1اإلتفاقية الدولية دلنع تلوث البحر بزيت النفط لندن 1554
نتيجتتة لتزايتتد حتتاالت التلتتوث البحتتري الناشتتئ عتتن تفريتتل البتتًتول متتن الستتفن وغَتىتتا  ،إنعقتتد م تؤمتر دويل دلعاجلتتة
مش تتكلة التل تتوث وتعت تترب ى تتذه اهتفاقي تتة أول خط تتوة قانوني تتة ج تتادة يف إط تتار الق تتانون ال تتدويل الع تتام  .وع تتدف ى تتذه
اهتفاقية وتعديالعا لسنوات  1972 – 1969 – 1962إىل مكافحة التلتوث البحتري بزيتت البتًتول  ،وذلتك
بتحديتتد منتتاط معينتتة حيظتتر التص تريف العمتتدي للزيتتت وسللفاتتتو فيتتو محتتدي عطيتتة مصتتطفى عتتامر ، 2015 ،
ين ) 256
وتسري أحكام ىذه اهتفاقية على السفن ادلسجلة يف إقليم أي من الدول ادلوقعتة  ،كمتا تستري علتى ستفن التدول
غ تتَت ادلوقع تتة  ،تم تتمنت ى تتذه اهتفاقي تتة األحك تتام ادلوض تتوعية ص تتوين تفري تتل الب تتًتول يف مي تتاه البح تتر وش تتروطو ،
وقررت أن أي تفريل على خالف أحكامها يعد غَت مشروع وزلظور  ،بتل ويعتد جرميتة يعاقتب عليهتا وفقتا لقتانون
دولة اهقليم الذي حدث فيو التفريل أو قانون دولة العلم أمحد عبد الكرًن سالمة  ، 2009 ،ين .) 98
وتبتتٌت ادلشتترع اجلزائتتري يف قتتانون البيئتتة ىتتذه اهتفاقيتتة كمصتتدر غتتَت مباشتتر حلمايتتة البيئتتة البحريتتة يف نتتص ادلتتادة خ
يعاقتب ابحلتبس متن ستنة واحتتدة إىل  5ستنوات وبغرامتة ماليتة متن مليتتون دينتار إىل عشتر ماليتُت دينتار أو ثحتتدى
ىتتاتُت العقتتوبتُت  ،كتتل رابن خاضتتع ألحكتتام ادلعاىتتدة الدوليتتة للوقايتتة متتن تلتتوث ميتتاه البحتتر ابحملروقتتات و ادلربمتتة
بلندن يف  12مايو  1954وتعديالعا  ،الذي إرتكب سلالفة األحكتام ادلتعلقتة حبظتر صتب احملروقتات أو مز هتا
يف البحر ادلادة  ، 93قانون ) 10/03

 – 2إتفاقية األمم ادلتحدة لقانون البحار عام 1592
خصصتت ىتذه اهتفاقيتة اجلتزء الثتاين عشتر منهتا حلمايتة البيئتة البحريتة واحلفتائ عليهتا متن التلتوث  ،ألزمتت التتدول
ثختتتاذ التتتدابَت و اهجتراءات التتيت تتفت متتع هروفهتتا وستتيادعا الوطنيتتة  ،وذلتتك رن تصتتدر تشتريعات متنتتع أو تقلتتل
متتن إطتتالق ادل تواد الستتامة أو المتتارة متتن مصتتادر التترب أو البحتتر أو عتتن طري ت اهغ تراق متتن الستتفن او ادلنشتتآت و
األجهتتزة ادلستتتلدمة يف إستكشتتاف وإستتتغالل ادل توارد الطبيعيتتة يف البحتتر وإنمتتمت اجلزائتتر إليهتتا ستتنة 1996
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مرستتوم رائستتي  ، 53/96 ،ج  .ر عتتدد  .) 06كمتتا نصتتت ىتتذه اهتفاقيتتة علتتى أن الدولتتة الستتاحلية ال متتتارس
الوالية اجلنائية على ادللالفات اليت تقع يف مياىها اهقليمية إال يف احلاالت التالية :
 أن تكون اجلرمية ذلا عأرىا ادلباشرة يف الدولة الساحلية أو إذا طلب ذلك رابن السفينة
 إذا امتدت نتائج اجلرمية إىل الدولة الساحلية

 إذا كان تتت اجلرمي تتة م تتن ن تتوع تتل رم تتن أو حس تتن النظ تتام يف البح تتر اهقليم تتي و جت تتدر اهش تتارة إىل أن تتو
تستتتطيع الدولتتة اهشتتارة إىل أنتتو تستتتطيع الدولتتة الستتاحلية أن متتتارس واليتهتتا اجلنائيتتة يف حالتتة إذا كانتتت
حسن الكندري  ، 2005 ،ين ) 44
اجلرمية ادلرتكبة تتعل حبماية البيئة البحرية من التلوث
وتتتنص ىتتذه اهتفاقيتتة يف ادلتتادة  230علتتى أنتتو ال تتوز فتترض إال العقتتوابت النقديتتة فيمتتا يتصتتل مبتتا ترتكبتتو الستتفن
األجنبيتة داختل البحتر اهقليمتتي متتن انتهاكتات للقتوانُت واألنظمتتة الوطنيتة أو القواعتتد و ادلعتتايَت الدوليتة دلنتتع تلتتوث
البيئة البحرية وحفظو و السيطرة عليو إال يف حالة التلويث ادلتعمد و اخلطَت داخل البحر اهقليمي .
ولقتد نتتص قتتانون البيئتة اجلزائتتري علتتى أنتو بغتتض النظتتر عتن ادلتابعتتات القمتتائية يف حالتة إحلتتاق المتترر بشتتلص أو
ابلوستتط البحتتري  ،أو ابدلنشتتآت  ،يعاقتتب ابحلتتبس متتن ستتنة إىل  5ستتنوات وبغرامتتة متتن مليتتوين دينتتار إىل عشتترة
ماليتتُت دينتتار كتتل متتن ختتالف أحكتتام ادلتتادة  57متتن ىتتذا القتتانون  ،وصلتتم عتتن ذلتتك صتتب زلروقتتات أو م تزيج
احملروقات يف ادلياه اخلاضعة للقماء اجلزائري ادلادة  ، 99القانون .) 10/03

 - 3إتفاقية برشلونة حلماية البحر األبيض ادلتوسط من التلوث
بستتبب تزايتتد معتتدالت التلتتوث يف البحتتر األبتتيض ادلتوستتط  ،دعتتت األمتتم ادلتحتتدة إىل عقتتد م تؤمتر دويل يف مدينتتة
برشتتلونة اهستتبانية بتتتاري  02فربايتتر  1976بغتترض قي ت التعتتاون التتدويل ووضتتع سياستتة شتتاملة لتحستتُت البيئتتة
البحري تتة ومحاي تتة البح تتر األب تتيض ادلتوس تتط و إنم تتمت اجلزائ تتر إىل ى تتذه اهتفاقي تتة س تتنة  1980ادلرس تتوم الرائس تتي
 ، 14/80ج .ر عتتدد  .) 05ووفقتتا ألحكتتام ىتتذه اهتفاقيتتة تلتتزم التتدول األط تراف ثختتتاذ التتتدابَت الالزمتتة دلنتتع
التل تتوث أو احلتتد منتتو  ،وحظتتر إلقتتاء الفم تتالت م تتن الستتفن أو الطتتائرات أو التل تتوث الن تتاجم عتتن إستكش تتاف أو
إستغالل قاع البحر  ،أو النتاتج عتن تصتريف األهنتار أو ادلنشتآت الستاحلية أو متن مصتادر أخترى ستهَت إبتراىيم
حاجم اذلييت  ، 2014 ،ين  .) 510وأحلقت هبذه اهتفاقيتة أربتع بروتوكتوالت  ،ل التوقيتع علتى إتنتان منهتا متع
اهتفاقيتتة و الثالتتث ل التوقيتتع عليتتو يف أتينتتا عتتام  1980و الرابتتع يف جنيتتف عتتام  1982وتعتتترب اجلزائتتر متتن بتتُت
الدول األطراف  .وىناك العديد من اهتفاقيات الدولية ادلتعلقة حبماية البيئة البحرية و التيت إنمتمت إليهتا اجلزائتر
دلكافحتة التلتتوث و قيت محايتتة فعالتتة للبيئتتة البحريتتة منهتتا علتتى ستتبيل ادلثتتال معاىتتدة حظتتر وضتتع األستتلحة النوويتتة
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ذات التتتدمَت الشتتامل يف قتتاع البحتتر أو الًتبتتة التحتيتتة لستتنة  1971والتتيت إنمتتمت ذلتتا اجلزائتتر يف ستتنة 1991
مرسوم رائسي رقم  ، 343/91ج  .ر عدد ) 47

اثنيا  -احلماية اجلزائية ادلقررة يف التشريع الداخلي

إن سبب وجود القانون اجلنائي الذي يعد ادلصدر األساسي للقواعد اجلزائية يف األنظمة القانونية ادلعاصترة  ،إقامتة

التوازن بُت حرةت األفراد و مصتاحلهم ادلتمتاربة و قيت األمتن و اهستتقرار يف ا،تمتع  ،حبمايتة القتيم اهجتماعيتة
اجلديرة ابحلماية وىذا كنتيجة منطقية دلبدأ شرعية اجلرائم و العقوابت .
والبيئتتة البحريتتة كقيمتتة إجتماعيتتة عمتتدت التتدول إىل جتتترًن كتتل أفعتتال ادلستتاس هبتتا بغتترض محايتهتتا واحلفتتائ عليهتتا ،
فتعددت مصادر ىذه احلماية ثدراج جرائم اهعتداء على البيئتة البحريتة يف صتلب قتانون العقتوابت أو يف القتوانُت
اجلزائية اخلاصة أو يف قانون موحد للبيئة  ،وىو األمر الذي تبناه ادلشرع اجلزائري .

 - 1احلماية اجلزائية ادلقررة يف قانون العقوابت
مل يشتتَت قتتانون العقتتوابت اجلزائتتري بصتتورة مباشتترة وصتترحية إىل كتتون األفعتتال ادلنصتتوين عليهتتا يف قتتانون العقتتوابت
تشكل مساسا ابلبيئة  ،بل ىي أفعال تشكل مساس ابلصتحة و الستكينة العامتة  ،فادلشترع حتاول إضتفاء احلمايتة
اجلزائيتة علتى بعتتض ادلصتاحل و احلقتتوق اذلامتة يف ا،تمتتع فتستتفيد منهتتا البيئتة البحريتتة بطريقتة تبعيتتة  ،فحمايتة البيئتتة
تتحق نتيجة على محاية دلشرع لبعض احلقوق ذات القيمتة ادلاديتة نواردىتام مطتر الزبيتدي  ، 2014 ،ين 82
) .وىذا ماجاء بو تعديل قانون العقوابت يف القسم الرابع الفصل األول إدراج جرمية ادلساس ابلبيئة البحريتة كجتزء
من ادلساس ابلبيئة ضتمن اجلترائم اهرىابيتة يف نتص ادلتادة  87مكترر خ يعتترب فعتال إرىابيتا أو ختريبيتا يف مفهتوم ىتذا
األمر كل فعل يستهدف أمن الدولة و الوحدة الوطنية و السالمة الًتابية وإستقرار ادلؤسسات وسَتىا العتادي عتن
طريت ت أي عم تتل غرض تتو  ......اهعت تتداء عل تتى احمل تتيط أو إدخ تتال م تتادة أو تست تريبها يف اجل تتو أو ابط تتن األرض أو
إلقائهتتا عليهتتا ويف ادليتتاه مبتتا فيهتتا ادليتتاه اهقليميتتة  ،متتن شتتاهنا جعتتل صتتحة اهنستتان أو احليتوان أو البيئتتة الطبيعيتتة يف
خطتتر ادلتتادة  87مكتترر األمتتر  .) 11/95فباستتتقراء للمتتادة  87صلتتد أن ادلشتترع اجلزائتتري مل يعتتترب أفعتتال إلقتتاء
ادلواد المارة يف ادلياه سواء كانت جوفية أو مسطحات مائية عذبة أو ماحلتة كجترائم إعتتداء علتى البيئتة  ،بتل كتان
بغرض محاية ادلصلحة العمومية ادلتعلقة ابلنظام و األمن العام  ،لكن على الرغم من ذلتك ستامهت بتتوفَت قتدر متن
احلمايتتة وىتتذه الغايتتة ادلرجتتوة يف الواقتتع بعتتدم التعتترض لعناصتتر البيئتتة مبتتا فيهتتا احلمايتتة أو تمتتيي وختفتتيض مستتتوى
اهنتهاكات ادلاسة هبا .

 - 2احلماية اجلزائية ادلقررة يف قانون البيئة
عمد ادلشترع اجلزائتري إىل إصتدار قتانون موحتد للبيئتة والتذي تمتمن األحكتام عامتة مشتًتكة بتُت كتل عناصتر البيئتة
وأحكتتام خاصتتة بكتتل عنصتتر علتتى حتتده .ويعتتترب قتتانون البيئتتة كمصتتدر للحمايتتة  ،قتتانوان عامتتا وشتتامال يعمتتل علتتى
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ديتتد ماىيتتة البيئتتة و العناصتتر الطبيعيتتة التتيت تتكتتون منهتتا ويمتتع إجتراءات وضتوابط خاصتتة ثستتتغالذلا  ،ويف ذات
الوقتتت يمتتمن محايتهتتا عتتن طري ت إف تراد كتتل عنصتتر رحكتتام خاصتتة .ويف خصتتوين محايتتة البيئتتة البحريتتة مبوجتتب
أحك تتام ق تتانون البيئ تتة نالح تتص أن نص تتوين التج تترًن ي تتل يف الغال تتب إىل اللت توائ التنفيذي تتة و اهداري تتة أو إىل بن تتود
اهتفاقيات و ادلعاىدات الدولية  ،وىذا ما يصعب مهمة القاضي القائم بتطبي النصوين التجرميية .
ويعترب القانون  03/83أول قانون للبيئة و الذي ألغى مبوجب القانون  10/03الستاري ادلفعتول التذي أوىل فيتو
ادلشرع اجلزائتري يف اجلتزء ادلتعلت حبمايتة ادليتاه  ،أمهيتة أكترب للبيئتة البحريتة علتى حستا بيئتة ادليتاه العذبتة وىتذا متن
خالل ادلواد من  52إىل  . 58حيث تممن قانون البيئة حظر ومنتع كتل أفعتال الصتب و الغمتر و الًتميتد داختل
ادليتتاه اخلاضتتعة للقمتتاء اجلزائتتري علتتى متتت عليتتات جزائريتتة أو قواعتتد عائمتتة أبتتتة أو متحركتتة  ،يكتتون متتن شتتأهنا
اهض ترار ابلصتتحة العموميتتة و األنظمتتة البحريتتة أو عرقلتتة األنشتتطة البحريتتة مبتتا يف ذلتتك ادلالحتتة و الًتبيتتة ادلائيتتة و
الصتتيد البحتتري أو إفستتاد نوعيتتة ادليتتاه البحريتتة متتن حيتتث إستتتعماذلا  ،أو التقليتتل متتن القيمتتة الًتفيهيتتة و اجلماليتتة
للبحر و ادلناط الساحلية  ،ويعاقب تبعتا لتذلك كتل رابن ستفينة أو قائتد طتائرة أو أي شتلص يشترف علتى ىتذه
العمليات ادلواد  52و  ، 59القانون  .) 10/03كما تنتاول حتاالت اخلطتر النتاتج عتن احلتوادث و األعطتا
ال تتيت تق تتع بفع تتل وس تتائل النق تتل البح تتري ادلش تتحونة مب تواد ض تتارة أو خط تتَتة أو زلروق تتات وم تتدى تَتى تتا عل تتى البيئ تتة
البحريتتة  ،و التتتدابَت ادللزمتتة للحتتد متتن ىتتذه األخطتتار وأخمتتع بعتتض األفعتتال التتيت تشتتكل عديتتد للبيئتتة البحريتتة
ابلتلتتوث إىل إجتراءات تنظيميتتة تتمثتتل يف تتراخيص مستتلمة متتن التتوزير ادلكلتتف ابلبيئتتة مثتتل ميتتل متواد أو نفتتاةت
موجهتتة للغمتتر يف البحتتر ويتعتترض للعقتتا كتتل متتن تتالف أحكامهتتا .و يالحتتص أن ادلشتترع يف قتتانون البيئتتة شتتدد
على جرم صب احملروقات أو مز ها يف البحر متن طترف رابن خاضتع ألحكتام ادلعاىتدة الدوليتة للوقايتة متن تلتوث
ميتتاه البحتتر ابحملروقتتات ادلربمتتة بلنتتدن يف  1954وتعتتديالعا ابحلتتبس متتن ستتنة إىل  5ستتنوات وغرامتتة متتن مليتتون
دينار إىل عشرة ماليُت دينار  .لكن على الرغم من رفع مبلل الغرامة إىل ىذا احلد إال أنو ال يماىي المترر التذي
يلح ت ابلبيئتتة البحريتتة خاصتتة و أن النصتتوين العقابيتتة مل تتمتتمن عقتتوابت أختترى تكتتون ذلتتا أتتتر يف إعتتادة الوستتط
ادلتمرر إىل طبيعة أو على األقل ختفيض ما أحل بو ضرر .

 - 3احلماية اجلزائية ادلقررة يف القوانني اخلاصة
تشتاركت عتتدة قتوانُت خاصتتة محايتتة البيئتة البحريتتة يف أحكامهتتا يف مواضتتع متفرقتتة تبعتا لتعتتدد مصتتادر التلويتتث التتيت
قتتد تكتتون نتيجتتة ادلالحتتة البحريتتة أو الصتتيد البحتتري وضلتتاول أن صلعتتل أىتتم القتوانُت اخلاصتتة التتيت تقتتر محايتتة جزائيتتة
للبيئة البحرية .
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أ  -احلماية ادلقررة يف قانون الصيد البحري وتربية ادلائيات
بغتترض دفتتع عجلتتة التنميتتة اهقتصتتادية و ابدلتوازاة متتع احلفتتائ علتتى تتوازن البيئتتة البحريتتة و احلتتد متتن تلوتهتتا  ،عتترف
قطتتاع الصتتيد البحتتري وتربيتتة ادلائيتتات إىتمامتتا ملحوهتتا متتن ختتالل تطتتويره وإعطائتتو قيمتتة اقتصتتادية حيتتث تمتتمن
القتتانون  11/01رلموعتتة متتن النصتتوين ذات طتتابع تنظيمتتي متعلقتتة ابألجهتتزة اهداريتتة ادلتلصصتتة اخلاصتتة بقطتتاع
الصتيد البحتتري  ،وكيفيتة إستتتغالل ادلتوارد الصتيدية متتع ضتمان احملافظتتة عليهتتا وجتنتب اهستتتغالل ادلفتري التتذي مينتتع
جتديدىا ادلواد  ، 13-11القانون  ، 11/01ج ر عدد )36
ومحاية التنوع البيولوجي بتفعيل عليتات الرقابتة وردع يتع أشتكال اهحتكتار وترشتيد إستتغالل ادلتوارد الصتيدية مبنتع
السفن األجنبية من الصيد يف ادلياه اخلاضعة للقماء اجلزائتري بتدون رخصتة إستتغالل متتن متن قبتل التوزير ادلكلتف
ابلصتتيد  ،وتعتتترب الرخصتتة مبثابتتة عليتتة محايتتة للبيئتتة البحريتتة كمتتا خطتتر استتتعمال عالت ووستتائل متتن شتتأهنا اهض ترار
ابلثروة السمكية و تلويث البيئة حيث يعاقب ابحلبس من سنتُت إىل  5سنوات عن جرميتة إستتعمال متواد متفجترة
أو كيميائية يف الصيد من شأهنا إتالف ادلوارد البيولوجية ادلادة  ، 82القانون  ، 11/01ج ر عدد ) 36
ويف إطتتار تطبي ت أحكتتام ىتتذا القتتانون صتتدرت عتتدة مراستتيم تنفيذيتتة منه تتا ادلرستتوم التنفيتتذي  56/01ادلتمتتمن
توقيف صيد ادلرجان يف ادلياه اخلاضعة للقماء اجلزائري حلُت إجراء دراستات تقييميتة لعمهيتة اهيكولوجيتة للشتعب
ادلرجانية وعملها على امتصاين ادللوأت وتصفية ادلياه و تنقيتها

ب  -احلماية ادلقررة يف القانون البحري

تممن القانون البحري لتة متن األحكتام و التتدابَت اخلاصتة حلمايتة البيئتة البحريتة متن التلتوث ستواء جتستد الفعتل

يف عمليتتات الغمتتر أو اهلقتتاء العمتتدي يف ميتتاه ادلينتتاء أو يتتع ادليتتاه البحريتتة اخلاضتتعة للقمتتاء اجلزائتتري وتمتتمن
أقصى عقوبة يف التشريعات البيئية حلماية البيئة البحرية وىي عقوبة اهعدام عن فعل إلقاء نفتاةت مشتعة يف ادليتاه
التابعتتة للقمتتاء التتوطٍت متتن طتترف رابن ستتفينة جزائريتتة أو أجنبيتتة ادلتتادة  ، 500القتتانون  ، 05/98ج ر عتتدد
) 47
وجتترم نقتتل م تواد مشتتعة غتتَت ادليتتاه اهقليميتتة اجلزائريتتة دون إح تًتام اهج تراءات ادلنصتتوين عليهتتا ثخطتتار الستتلطات
ادللتصتتة بتتتاري ووقتتت دخوذلتتا وموقعهتتا وطري ت وستترعة الستتفينة  ،وكتتذا طبيعتتة وأمهيتتة احلمولتتة ادلتتادة ، 499
القانون  ، 05/98ج ر عدد  . ) 47كما تممن رًن أي إتتالف علتى متت الستفينة  ،او جتزء متن احلمولتة أو
القيام ابلتفريل التدليستي ادلتادة  ، 514القتانون  .) 05/98وكتذلك إلقتاء أي متواد كيميائيتة أو نفتاةت ستامة
تفستتد البيئتتة البحريتتة يف ميتتاه ادلينتتاء  ،أو إلقتتاء ميتتاه الصتتابورة يف ادل توانئ و األح تواض والرحتتب ادل تواد ، 941
 ، 949القانون ) 05/98
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وادلالحص للعقوابت ادلقتررة حلمايتة البيئتة البحريتة يف القتانون البحتري أهنتا جتاءت متنوعتة متن أقصتى عقوبتة ادلتمثلتة
يف اهعدام و السجن ادلؤبد و السجن ادلؤقت و احلتبس و الغرامتة حستب جستامة فعتل التلويتث وىتو األمتر التذي
مل يتممنو القانون ادلوحد للبيئة.
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اخلامتة
كان ىدف الدراسة تسليط المتوء علتى دور القتانون يف إرستال محايتة البيئتة البحريتة يف هتل القتوانُت اجلزائريتة و
تبيتتان متتدى صلاعتهتتا وفعاليتهتتا  ،فعلتتى التترغم متتن اهىتمتتام الكبتتَت هبتتا علتتى ادلستتتوى التتداخلي و التتدويل متتن ختتالل
إختاذ خطوات تشريعية جادة حملاولة محايتها من التلوث  ،غَت أن تطبي ىذه النصوين تصادفو صعوابت منها :
 علتتى ادلستتتوى التش تريعي كتتون النصتتوين القانونيتتة التتيت عتتتم حبمايتتة البيئتتة البحريتتة متفرقتتة يف عتتدة ق توانُت
عامة وخاصة ابهضافة إىل افتقادىا إىل نصوين تنظيمية تعطي بتطبيقها يف غالب األحيان

 عتتدم إق ترار ج تزاءات رادعتتة لعفعتتال ادلاستتة ابلبيئتتة البحريتتة فالغرامتتات ادلقتتررة تكتتاد تكتتون كرستتوم علتتى
التلوث نظرا لمآلتها مقارنة مع المرر البيئي

 أن أسلو اجلزاء و العقا يبقى يف حدود غَت كافية وغَت رادعة على مستوى التطبيقي
 أن تطبي النصوين التجرميية تفتقد إىل الغرامة و احلزم يف التطبي

 كثرة إعتماد ادلشرع على كثرة اهحالة إىل اهتفاقيات الدولية عل النصوين البيئية تتسم ابلعمومية

ادلقرتحات

 جتميع النصوين التجرميية حلماية البيئة البحرية يف قانون موحد  ،لتسهيل اهطالع واهمتام بو متن طترف
أصحا اهختصاين.

 التنص و تفعيتتل اجلتزاء العيتتٍت ادلتمثتل يف إعتتادة احلتتال إىل متتا كتتان عليتو وخاصتتة ابلنستتبة للتلويتتث الصتتادر
من مصادر برية .

 رفع مبلل الغرامتة يف التلويتث الصتادر متن الستفن لتصتل إىل غرامتة بقيمتة الستفينة كمتا ىتو معمتول بتو يف
التشريع الفرنسي .

 تفعيل الدور الوقائي .

قائمة ادلراجع ادلعتمدة:
القوانني و ادلراسيم:

 األم ت تتر 156-66ادل ت تتؤرخ يف  08يوني ت تتو  1966ادلتم ت تتمن ق ت تتانون العق ت تتوابت ادلع ت تتدل وادل ت تتتمم ابألم ت تتر
11/95
 القتتانون  05/98ادلتتؤرخ يف  25يونيتتو  1998يعتتدل ويتتتمم األمتتر  80-76ادلتمتتمن القتتانون البحتتري
اجلريدة الر ية عدد.47
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 القتتانون  11/01ادلتتؤرخ يف  03يوليتتو  2001ادلتعل ت ابلصتتيد البحتتري وتربيتتة ادلائيتتات اجلريتتدة الر يتتة
عدد.36

 القتتانون  19/01ادلتتؤرخ يف  12ديستتمرب  2001ادلتعل ت بتستتيَت النفتتاةت ومراقبتهتتا وإزالتهتتا ،اجلريتتدة
الر ية عدد .77

 القت تتانون  10/03ادلت تتؤرخ يف  19جويليت تتة  2003ادلتعل ت ت حبمايت تتة البيئ ت تتة يف إطت تتار التنميت تتة ادلس ت تتتدامة
،اجلريدة الر ية عدد.43

 ادلرستتوم رقتتم  14/80ادلتتؤرخ يف  26ينتتاير  1980ادلتمتتمن إنمتتمام اجلزائتتر إلتتة إتفاقيتتة برشتتلونة حلمايتتة
البحر األبيض ادلتوسط من التلوث لسنة  1976جريدة ر ية عدد .05
 ادلرستتوم الرائستتي  53/96ادلتتؤرخ يف  22ينتتاير  1996ادلتمتتمن ادلصتتادقة علتتى إتفاقيتتة قتتانون البحتتار
لسنة  1982جريدة ر ية عدد.06

 ادلرستتوم الرائستتي  343/91ادلتتؤرخ يف  28ستتبتمرب 1991ادلتمتتمن إنمتتمام اجلزائتتر إىل معاىتتدة حظتتر
وض تتع األس تتلحة النووي تتة ذات الت تتدمَت الش تتامل يف ق تتاع البح تتر أو احمل تتيط أو الًتب تتة التحتي تتة ذلم تتا لس تتنة
 1971جريدة ر ية عدد.47
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اهتفاقيات اهقليمية و ادلعاىدات الدولية  ،اهسكندرية ،مصر منشأة ادلعارف

 أمحتتد عبتتد الكتترًن ستتالمة  ، 2009 ،قتتانون محايتتة البيئتتة  ،مكافحتتة التلتتوث – تنميتتة ادلتوارد الطبيعيتتة ،
مصر  ،القاىرة  ،دار النهمة العربية .
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مقارنة  ،مصر  ،اهسكندرية  ،دار الفكر اجلامعي.
 خالد العراقي  ، 2011 ،البيئة تلوتها ومحايتها  ،القاىرة دار النهمة العربية.
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اهتفاقيات الدولية  ،اهسكندرية  ،مصر  ،دار الفكر اجلامعي
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 صاحل ىشام




 ، 1990 ،ادلسؤولية الدولية عن ادلساس بسالمة البيئة البحرية  ،جامعة القاىرة
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