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مــرســوممــرســوم تــنـــفــيــذي رقم  تــنـــفــيــذي رقم 14-264 مــؤرخ في  مــؤرخ في 27 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
عـام عـام 1435  اIـوافق  اIـوافق  22 سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة s2014 يــتـعـلقs يــتـعـلق
بــتـــنــظـــيم مــكـــافــحــة الـــتــلــوثـــات الــبــحـــريــة وإحــداثبــتـــنــظـــيم مــكـــافــحــة الـــتــلــوثـــات الــبــحـــريــة وإحــداث

مخططات استعجالية لذلك.مخططات استعجالية لذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اIــشــتــرك بــX وزيــر الــدفـاع
الـــوطـــنـي ووزيـــر الـــدولـــةs وزيـــر الـــداخـــلـــيـــة واجلـــمـــاعــات
احملـــلــيــة ووزيــرة الــتــهــيــئــة الــعــمــرانــيــة والــبــيــئــة ووزيــر

sالنقل

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
 s( الفقرة 2) منه

- و�ــقــتــضى االتــفــاقــيــة الــدولــيــة لــســنـة 1973 حـول
الـــــوقـــــايـــــة مـن الـــــتـــــلـــــوث الـــــنـــــاجـم عن الـــــبـــــواخـــــر وحـــــول
بروتوكول سنة 1978 اIتعلق بها واIصادق عليها �وجب
اIــــــرســـــــوم رقم 88-108 اIــــــؤرخ في 15 شــــــوال عــــــام 1408

 s1988 وافق 31 مايو سنةIا

- و�ـقـتـضى اتـفـاقـيـة األ¦ اIـتـحـدة لـقـانـون الـبـحار
واIــصــادق عــلــيــهــا �ــوجب اIــرســوم الــرئــاسي رقم 53-96
اIــؤرخ في 2 رمــضــان عــام 1416 اIــوافق 22 يـــنــايــر ســنــة

- و�ـقتـضى بـروتـوكـول عام 1992 اIـعـدل لالتـفـاقـية
الــدولــيــة بــشــأن اIــســؤولــيــة اIــدنــيــة عـن أضــرار الــتــلـوث
الــــزيـــــتي عــــام 1969 واIـــــصــــادق عـــــلــــيـه �ــــوجـب اIــــرســــوم
الـرئـاسي رقم 98-123 اIـؤرخ في 21 ذي احلــجـة عـام 1418

- و�ـقتـضى بـروتـوكـول عام 1992 اIـعـدّل لالتـفـاقـية
الدولية بشـأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار
الــــتـــلــــوث الــــزيـــتي لــــعـــام 1971 واIــــصـــادق عــــلـــيـه �ـــوجب
اIــرســوم الــرئــاسي رقم 98-124 اIــؤرخ في 21 ذي احلــجــة

- و�ــقــتـضـى اتـفــاقـيــة حــمـايــة الــبـحــر اIــتـوسط من
الــتـلــوث اIـعـتــمـدة بــبـرشـلــونـة يـوم 10 يـونـيــو سـنـة 1995
وتــعـديالتــهـا واIــصـادق عــلـيـهــا �ـوجـب اIـرسـوم الــرئـاسي
رقم 04-141 اIــــؤرخ في 8 ربـــيع األول عـــام 1425 اIــــوافق

 s2004 28 أبريل سنة

- و�قتضى االتفـاقية الدولية لالستعداد والتصدي
والتـعاون في مـيدان الـتلـوث الزيـتي لسـنة 1990 احملررة
بـــلـــنـــدن يــوم 30 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 1990 واIـــصــادق عـــلـــيـــهــا
�ــــوجـب اIــــرســــوم الــــرئـــــاسي رقم 04-326 اIــــؤرخ في 25

s2004 وافق 10 أكتوبر سنةIشعبان عام 1425 ا
- و�ـقـتـضى الــبـــروتـوكـول اIـتـعــلــق بـالـتـعـاون في
مـــنع الـــتــــلـــــوث من الـــســـفـن ومـــكـــافـــحــــة تـــلـــــوث الـــبـــحـــر
اIــتـــوســط فــي حــــــاالت الــطـــوار§s احملـــــرر في فــالــيــتـــا
(مالــطا) يوم 25 ينـاير سنة 2002 واIصـادق عليه �وجب
اIـــرســـوم الــرئـــاسي رقم 05-71 اIــؤرخ في 4 مـــحـــرّم عــام

 s2005 وافق 13 فبراير سنةI1426 ا

- و�ـــقــــتــــضى االتــــفــــاق بـــX حــــكــــومــــة اجلـــمــــهــــوريـــة
اجلــزائـــريــة الــد�ـــقــراطـــيــة الـــشــعـــبــيــة وحـــكــومـــة اIــمـــلــكــة
اIغربـية وحكـومة اجلمهـورية التـونسية اIـتضمن اخملطط
االستعجالي شبه اإلقليمي بX اجلزائر واIغرب وتونس
لالســتــعـداد والــتـــصــدي حلــــوادث الـتـــلــوث الــبــــحــري في
مــنـــطــقـة جــنــوب غــرب الــبــحــر األبـيـض اIـتــوسطs اIــوقع
بـــــاجلـــــزائـــــر في 13 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1426 اIـــــوافق 20
يــــونــــيـــو ســــنـــة 2005 واIــــصـــادق عــــلــــيه �ــــوجب اIــــرســـوم
الــــرئــــاسي رقم 06-302 اIــــؤرخ في 9 شــــعــــبــــان عـــام 1427

 s2006 وافق 2 سبتمبر سنةIا
- و�قتضى االتفاقـية الدولية اIتعلقة بالتدخل في
أعـالي الــبـحـار في حـالـة وقـوع حــادث مـسـبب أو بـإمـكـانه
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تسبيب تـلوث زيتيs اIعتـمدة ببروكسل في 29 نوفـمبر
سنة 1969 وبروتوكولها اIبرم بلندن في 2 نوفمبر سنة
1973 واIـــصـــادق عــلــيــهــا �ــوجـب اIــرســوم الــرئــاسي رقم

11-246 اIـؤرخ في 8 شـعـبـان عـام 1432 اIـوافق 10 يـولـيو

 s2011 سنة

- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 73-12 اIــؤرخ في29 صـــفــر
عـام 1393 اIـوافق 3 أبــريل سـنـة 1973 واIـتــضــمن إحـداث

sتممIعدل واIا sصلحة الوطنية حلراسة الشواطئIا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 76-80 اIــؤرخ في29 شــوال
عــــام 1396 اIــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واIــــتــــضــــمن

sتممIعدل واIا sالقانون البحري

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اIــــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اIـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اIــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاIــواصالت

sالسلكية والالسلكية

- و�قـتضى القانون رقم 01-11 اIؤرخ في11 ربيع
الــثــاني عـام 1422 اIــوافق 3 يــولــيــو ســنـة 2001 واIــتــعـلق

sائياتIبالصيد البحري وتربية ا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-02 اIـؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اIـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واIــتـعـلق

sبحماية الساحل وتثمينه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اIــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اIــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

sستدامةIتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اIوا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اIـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اIوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واIـتعلق
بالـوقاية من اخملـاطر الكـبرى وتسـيير الـكوارث في إطار

sستدامةIالتنمية ا

- و�ـقتـضى اIرسـوم التـشريعي رقم 94-13 اIؤرخ
في17 ذي احلـــجـــة عـــام 1414 اIــــوافق 28 مـــايـــو ســـنـــة 1994

sتعلقة بالصيد البحريIالذي يحدد القواعد العامة ا

- و�ــقـــتــضى اIــرســوم رقم 85-232 اIــؤرخ في9 ذي
احلــجــة عــام 1405 اIــوافق 25 غــشت ســنــة 1985 واIــتــعــلق

sبالوقاية من أخطار الكوارث

- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 88-228 اIــــؤرخ في 25
ربـيع األول عام 1409 اIوافق 5 نوفـمبـر  سنة 1988 الذي
يــحـدد شـروط قـيــام الـسـفن والــطـائـرات بــغـمـر الــنـفـايـات
الــــــتي مـن شــــــأنـــــهــــــا أن تـــــلــــــوث الـــــبــــــحـــــر وإجــــــراءات ذلك

sوكيفياته

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-290 اIـؤرخ
في 5 جــمـادى األولى عـام 1416 اIـوافق 30 سـبــتـمـبـر سـنـة
1995 واIـــتــضـــمن إنــشـــاء مـــركــز وطـــني ومــراكـــز جــهـــويــة

sلعمليات احلراسة واإلنقاذ في البحر

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 96-290 اIـؤرخ
في 18 ربـيع الــثــاني عـام 1417 اIـوافق 2 ســبــتـمــبـر ســنـة

 sXتضمن تنظيم البحث واإلنقاذ البحريI1996 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اIؤرّخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اIــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
sالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 94-279 اIؤرخ
في 11 ربـيع الـثـانـي عام 1415 اIـوافق 17 سـبـتـمـبـر سـنة
1994 واIـتـضــمن تـنـظـيم مــكـافـحـة تـلــوث الـبـحـر وإحـداث

sمخططات استعجالية لذلك

- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 96- 60 اIؤرخ
في 7 رمــــضــــان عـــام 1416 اIــــوافق 27 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1996
واIـتـضــمن إحـداث مـفــتـشـيــة لـلـبــيـئـة في الــواليـةs اIـعـدل

sتممIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 04-418 اIؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1425 اIوافق 20 ديسـمبـر سنة 2004
واIــتـــضــمـن تــعــيـــX الــســـلــطـــات اخملــتـــصــة في مـــجــال أمن
sيـنائـية وإنشـاء الهيـئات الـتابعـة لهاIنـشآت اIالـسفن وا

sتممIعدل واIا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 06-198 اIؤرخ
في 4 جـمادى األولى عام 1427 اIوافق 31 مايـو سنة 2006
الـذي يـضـبط الــتـنـظـيم اIـطــبق عـلى اIـؤسـســات اIـصـنـفـة

sحلماية البيئة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 10-258 اIؤرّخ
في 13 ذي القـعدة عام 1431 اIوافق 21 أكتـوبر سـنة 2010
sالذي يحـدّد صالحيات وزيـر التهيـئة العـمرانية والـبيئة

sتممIعدل واIا

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول
الهدف ومجال تطبيق مكافحة تلوث البحرالهدف ومجال تطبيق مكافحة تلوث البحر

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 33 من الـقـانون
رقم 02-02 اIـؤرخ في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1422 اIـوافق 5
فـبـرايـر سـنـة 2002 واIـتـعــلق بـحـمـايـة الــسـاحل وتـثـمـيـنه
واIـادة 56 من الــقــانـون رقم 03-10 اIـؤرخ في 19 جـمـادى
األولى عـام 1424 اIـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واIــتــعـلق
بـحمـاية الـبـيئـة في إطار الـتنـميـة اIسـتدامـةs يهـدف هذا
اIــرسـوم إلى تــنــظـيم مــكــافـحــة تـلــوث الــبـحــر الــنـاجم عن
حـادث بـحـري أو بـري أو جــوي يـسـبب أو قــد يـتـسـبب في
تـسـرب كـثـيف في الـبـحـر من احملـروقـات أو أي مـنـتـجات
أو مــواد أخـرى قـد تــشـكل خـطــرا جـسـيـمــا و/أو وشـيـكـا أو
يـلـحق أضـرارا بالـوسط الـبـحـري وبـأعمـاق الـبـحـار وعلى

السواحل وباIصالح اIرتبطة بذلك.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـشـمل مـجـال تـطــبـيق أحـكـام هـذا اIـرسـوم
مجمـوع الفـضاءات الـبحريـة والسـاحل وكل فضـاء بحري

تمارس فيه الدولة اجلزائرية سيادتها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تنظيم مكافحة تلوث البحرتنظيم مكافحة تلوث البحر

اIاداIادّة ة 3 : : تنشأ لتنظيم مكافحة تلوث البحر :
sجلان والئية تل بحر -
sجلان جهوية تل بحر -
sجلنة وطنية تل بحر -
- أمانة دائمة تل بحر.

الفرع األولالفرع األول
اللجان الوالئية تل بحراللجان الوالئية تل بحر

اIاداIادّة ة 4 :  : تنشأ في كـل والية ذات واجهة بحرية جلنة
والئية تل بحر.

5 :  : يــرأس الــلــجــنــة الــوالئــيــة تل بــحــر الــوالي اIـاداIـادّة ة 
اخملتص إقليمياs وتشمل :

sقائد اجملموعة اإلقليمية  حلراس الشواطئ -
sقائد اجملموعة اإلقليمية للدرك الوطني -

sرئيس أمن الوالية -
sدنية للواليةIمدير احلماية ا -

sكلف بالطاقةIدير الوالئي اIا -

sكلف بالنقلIدير الوالئي اIا -

sكلف باألشغال العموميةIدير الوالئي اIا -

sكلف بالبيئةIدير الوالئي اIا -

sكلف بالصحةIدير الوالئي اIا -

- اIـــديـــر الــوالئي اIـــكـــلف بـــتـــكــنـــولـــوجـــيــات اإلعالم
sواالتصال

- اIـديـر الـوالئي اIـكـلف بـالـصـيـد الـبـحـري واIوارد
 sالصيدية

- رئـيس اIركـز الفـرعي لـعمـليـات اIراقـبة واإلنـقاذ
sفي البحر

sعنيةIوانئ اIؤسسات اI Xديرين العامIا -

- £ثال (1) عن احملافظة الوطنية للساحل.

يـعـــX أعــضـاء الــلــجــنـة الـــوالئـيـــة تـل بـحــر �ـوجب
قـرار من الـوالـي. وتـرسل نـسـخـة مـن الـقـرار إلى األمـانـة

الدائمة تل بحر.

اIــاداIــادّة ة 6 :  : تـــكـــلف الــلـــجـــنـــة الــوالئـــيـــة تل بـــحـــرs عــلى
اخلصوص �ا يأتي :

sإعداد مخطط "تل بحر" الوالئي -

sالسهر على تنفيذ مخططات "تل بحر"الوالئية -

- حتـديد كل الـتـدابيـر الواجب اتـخـاذها لـلوقـاية من
sالتسربات عند توقع حدوث أي خطر

- الـــــقــــيــــام بـــــتــــخـــــطــــيط وتـــــقــــديــــر تـــــدريــــبــــات و/أو
تمـرينـات افـتراضـية خملـطط تل بحـر الـوالئيs بالـتنـسيق
مـع الــلــجــنـة اجلـهـويـة تـل بـحـر اIـعـنـيـة واألمـانـة الـدائـمة

 sتل بحر

- متـابعـة سيـر عمـليـات اIكـافحـة ابتـداء من تفـعيل
sمخطط تل بحر الوالئي حتى اختتامه

- الــســهـر عــلـى إمــداد اIــنـاطـق اIــنــكــوبـة بــالــوســائل
sاديةIالبشرية وا

- إعداد تقـرير تـقيـيمي لـلتـدريبات والـتدخالت في
حـالـة تلـوث بـحـري عـرضي وإرسـاله إلى الـلجـنـة اجلـهـوية

sتل بحر ونسخة منه إلى األمانة الدائمة تل بحر

- الـقيام بـتحديد اIـناطق الهـشة و/أو ذات األخطار
sالكبرى

- اقـــتـــراح كــل تــدبـــيــر مـــن شـأنه تــدعـيـم  تـنــظـيم
sتل بحر على اللجنة اجلهوية تل بحر
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- تــقــد� تــقــريــر ســداسي لــلــجــنــة اجلــهــويـة تـل بــحـر
حـول أنــشـطـة الــلـجــنـة الـوالئــيـة تل بــحـر وإرسـال نــسـخـة

منه إلى األمانة الدائمة تل بحر.

7 :  : يــتــولى أمــانــة الــلـــجــنــة الــوالئــيــة تل بــحــر اIـاداIـادّة ة 
مدير البيئة للوالية اIعنية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
اللجان اجلهوية تل بحراللجان اجلهوية تل بحر

اIــــاداIــــادّة ة 8 : : تــــنــــشــــأ ثالث (3) جلـــــان جــــهــــويــــة تل بــــحــــر
تــــتــــوافـق مع الــــواجــــهـــــات الــــبــــحــــريــــة الــــثـالث الــــوســــطى

والشرقية والغربية.
- الـــواجـــهـــة الـــبــحـــريـــة الـــغـــربـــيـــة وتــشـــمـل  واليــات

sتموشنت ووهران ومعسكر ومستغا� Xتلمسان وع
- الـــواجــهـــة الـــبـــحـــريـــة الـــوســطـى وتـــشــمـل  واليــات

sالشلف وتيبازة واجلزائر وبومرداس وتيزي وزو
- الــواجـــهــة الـــبــحــريـــة الــشـــرقــيـــة وتــشـــمل  واليــات

بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف.

9 :  : يـــرأس الـــلـــجـــنـــة اجلــــهـــويـــة تل بـــحـــر قـــائـــد اIــاداIــادّة ة 
الواجهة البحرية اIعنيةs وتتكون من : 

- £ــــــثل (1) عن الـــــــوزيــــــر اIـــــــكــــــلـف بــــــالـــــــداخــــــلـــــــيــــــة
sواجلماعات احمللية

sكلف بالطاقةIثل (1) عن الوزير ا£ -
sكلف بالنقلIثل (1) عن الوزير ا£ -

sكلف باألشغال العموميةIثل (1) عن الوزير ا£ -
sكلف بالبيئةIثل (1) عن الوزير ا£ -
sكلف بالصحةIثل (1) عن الوزير ا£ -

- £ــــثل (1) عـن الـــوزيـــر اIـــكــــلف بـــتـــكــــنـــولـــوجـــيـــات
sاإلعالم واالتصال

- £ــثل (1) عـن الــوزيــر اIــكـــلف بــالــصـــيــد الــبــحــري
sوارد الصيديةIوا

sعنيIركز اجلهوي للمراقبة واإلنقاذ اIرئيس ا -
- £ـثل(1) عن اIــديـريـة الـعـامــة لألمن الـوطـني عـلى

 sستوى اجلهويIا
- قــــائــــد اجملــــمــــوعـــة لــــلــــواجــــهــــة الـــبــــحــــريــــة حلــــراســـة

sعنيةIالشواطئ ا
- £ــثل (1)  عن الــقـــيــادة اجلــهـــويــة لــلـــدرك الــوطــني

sعنيةIا

sدنيةIديرية العامة للحماية اIثل (1) عن ا£ -
sعنيIفتش اجلهوي للبيئة اIا -

- £ثل (1) عن احملافظة الوطنية للساحل. 

يـعX أعـضاء الـلجـنـة اجلهـوية تل بـحر �ـوجب قرار
من الــــوزيـــر اIـــكــــلف بـــالــــبـــيـــئـــة  بــــنـــاء عـــلـى اقـــتـــراح من
الـسلطات التي يـنتمون إلـيها. وترسل نـسخة من القرار

إلى األمانة الدائمة "تل بحر".

اIــاداIــادّة ة 10 :  : تــكـــلف الـــلــجـــنــة اجلـــهــويـــة تل بــحـــرs عــلى
اخلصوصs �ا يأتي : 

s"إعداد اخملطط اجلهوي " تل بحر -
sالسهر على تنفيذ مخطط "تل بحر" اجلهوي -

- حتديـد الـتـدابـيـر الـتي �ـكن اتـخـاذهـا لـلـوقايـة من
sالتسربات عند توقع حدوث أي خطر

- الــــقــــيــــام بــــتــــخــــطــــيط وتــــقــــديــــر  تــــدريــــبــــات و/أو
تمرينات افتـراضية خملطط "تل بحر" اجلهويs بالتنسيق

sمع اللجنة الوطنية تل بحر واألمانة الدائمة تل بحر
- متـابعة سيـر عملـيات اIكافـحة sابتـداء من تفعيل

sمخطط " تل بحر" اجلهوي حتى اختتامه
- إعداد تقـرير تـقيـيمي لـلتـدريبات والـتدخالت في
حـالــة حـدوث تــلـوث بــحـري عــرضي وإرسـاله إلـى الـلــجـنـة
الـــوطـنـــيــة تـل بـحــر ونــســخــة مـنه إلـى األمـانـة الـدائـمـة

sتل بحر
- اقــــتـــراح كــل تـــدبـــيــــر مـن شــأنه تــدعـــيم تــنــظــيم
"تل بحر" على اللجـنة الوطنية تل بحـرs  ال سيما اقتناء
األجهزة الضروريـة للتدخل وتكوين اIستخدمX في هذا

 sاجملال
- تـقــد� تـقــريـر ســداسي لـلــجـنــة الـوطــنـيـة تـل بـحـر
حــول أنـشـطـة الــلـجـنــة اجلـهـويــة  تل بـحـر وإرســال نـسـخـة

منه إلى األمانة الدائمة تل بحر.

اIـاداIـادّة ة 11 : : يــتـولـى أمـانــة الــلــجــنـة اجلــهــويــة تل بــحـر
قائد مجموعة الواجهة البحرية حلراسة الشواطئ.

الفرع الثالثالفرع الثالث
اللجنة الوطنية تل بحراللجنة الوطنية تل بحر

اIـاداIـادّة ة 12 :  : يـرأس الـلـجـنـة الوطـنـيـة تل بـحـر الـوزير
اIـــــكــــلـف بــــالــــبـــيـــئـــة أو £ـــثــلهs وتــتـــكــون من األعــضــاء

اآلتي ذكرهم :
sعن وزير الدفاع الوطني Xثالثة (3) £ثل -
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- ثالثـة (3) £ـثــلــX عن الــوزيـر اIــكــلف بــالـداخــلــيـة
sواجلماعات احمللية

sثل (1) عن وزير الشؤون اخلارجية£ -
sاليةI(2) عن وزير ا Xثل£ -

sكلف بالطاقةIعن الوزير ا Xثالثة (3) £ثل -
sكلف بالنقلI(2) عن الوزير ا Xثل£ -

sائيةIوارد اIكلف باIثل (1) عن الوزير ا£ -
- £ــــثــــلــــX (2) عـن الــــــوزيـــــــر اIـــــــكــــــلـف بــــــاألشـــــــغــــــال

sالعمومية
sكلف بالبيئةIعن الوزير ا Xثالثة (3) £ثل -

sكلف بالثقافةIثل (1) عن الوزير ا£ -
sكلف بالتضامن الوطنيIثل (1) عن الوزير ا£ -

sكلف بالصحةIثل (1) عن الوزير ا£ -
- £ــــثل (1) عـن الـــوزيـــر اIـــكــــلف بـــتـــكــــنـــولـــوجـــيـــات

sاإلعالم واالتصال
sكلف بالسياحةIثل (1) عن الوزير ا£ -

- £ــثل (1) عـن الــوزيــر اIــكـــلف بــالــصـــيــد الــبــحــري
واIوارد الصيدية.

يـعX أعضاء الـلجنة الـوطنية تل بـحر �وجب قرار
من الــــوزيـــر اIـــكــــلف بـــالــــبـــيـــئـــةs بــــنـــاء عـــلـى اقـــتـــراح من

السلطات التي ينتمون إليها.

اIاداIادّة ة 13 : : تكـلف اللجـنة الوطـنية تل بـحر بتـنسيق
أعـمــال مـخـتـلـف الـدوائـر الـوزاريــة والـهـيــئـات في مـجـال
حتــضـــيـــر مــكـــافـــحــة تـــلـــوث الــبـــحـــر والــقـــيـــام بــذلـكs عــلى

اIستوى الوطنيs ال سيما من خالل :
- إعداد برنـامج سنـوي خملتـلف النـشاطـات ومتـابعة

sإجنازها
sإعداد مخطط "تل بحر" الوطني -

sالسهر على تنفيذ مخطط "تل بحر" الوطني -
- الـــقـــيـــام بــــتـــخـــطـــيط تــــدريـــبـــات و/أو تـــمـــريـــنـــات
افتراضـية لتـنفيـذ مخـطط "تل بحر" الـوطنيs بالـتشاور

sعنيةIمع اللجان ا
- مــتــابــعــة ســيــر عــمــلــيــات مــكــافــحــة حــوادث تــلـوث
الــبـحــر الــعــرضيs ابــتــداء من تــفــعــيل مــخــطط "تـل بــحـر"

sالوطني إلى غاية اختتامه
- تـقـريـر مـدى مالءمـة الـلـجـوء إلى الـتـعـاون الدولي

sفي إطار االتفاقيات الدولية واجلهوية

- الـعــمل عـلى تــقـيـيـم األضـرار الـتي يــحـدثـهــا تـلـوث
sالبحر

- دراسة كل مسألة تـتعلق بالتعـويض اIترتبة على
sتلوث البحر

- اتــخـــاذ أي تـــدبـــيـــر مــن شــــأنــه تـــدعـــيم تــنــظــيم
"تل بحر"s ال سـيمـا باقتـناء الـوسائل الضـرورية لـلتدخل

sيدانIفي هذا ا XستخدمIوتكوين ا
- اقتراح توزيع الـوسائل وحتديد أولويات التدخل
آخذة بعX االعتبـار اIناطق التي تعتـبر مناطق حساسة

sأو معرضة للخطر
- العـمل على إعداد خـريطة وطـنية لـلمنـاطق الهشة
أو ذات أخـــطــار كـــبــرىs بـــالــتـــنــســـيق مع الـــلــجـــان األخــرى

sوالسهر على حتيينها
- الـــعـــمل عــــلى إعـــداد أدلـــة تــــطـــبـــيـــقـــيــــة وكـــتـــيـــبـــات
اســـتــــعـــمـــال حـــول مـــخـــتـــلف اIــــيـــادين اIـــرتـــبـــطـــة بـــإعـــداد
مــخــطـطــات اسـتــعــجـالــيـة وكــيــفـيــات الـتــدخل واســتـعــمـال

sكافحةIالتجهيزات ووسائل ا
- تـطـويــر عالقـات الــتـعـاون مـع الـهـيــئـات األجـنــبـيـة

sوالدولية
- تــقـد� تـقــريـر سـنـوي لــلـوزيـر األوّل حــول وضـعـيـة
حتـضـيـر مــخـتـلف مــخـطـطــات " تل بـحـر"  وحــول أنـشـطـة

اللجان.

اIـاداIـادّة ة 14 :  : يــتـولى أمـانــة الـلـجـنــة الـوطـنــيـة تل بـحـر
األمX الوطني تل بحر.

اIاداIادّة ة 15 : : �كن اللجـنة الوطنـية تل بحر وضع جلان
فرعية تقنية خاصة حسب مجاالت تدخلها.

الفرع الرابعالفرع الرابع
أحكام مشتركةأحكام مشتركة

اIــــاداIــــادّة ة 16 :  : �ــــكن أن تــــســـتــــعـــX جلـــان تـل بـــحــــر بـــكل
شخص من شأنه أن ينيرها في أعمالها بحكم كفاءاته.

اIاداIادّة ة 17 :  : جتتمع جلـان تل بحر في دورة عـادية بناء
عــلى اســتـدعــاء من رؤســائــهـا مــرتـX (2) في الــســنــة عــلى

األقل.

 و�ــكن أن جتــتــمع فـي دورة غــيـر عــاديــة بــطــلب من
رؤسائها أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء اللجنة.

اIـاداIـادّة ة 18 :  : تـدوّن مـقـررات وتـوصـيـات جلـان تل بـحـر
في ســـجل خـــاص يــؤشــر عـــلــيـه ويــوقّـــعه رئــيـس الــلـــجــنــة.
وتــرسـل نــســخــة من اIــقــررات والــتــوصــيــات إلى األمــانــة

الدائمة تل بحر اIنصوص عليها في اIادة 19 أدناه.
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الفرع اخلامسالفرع اخلامس
األمانة الدائمة "تل بحر"األمانة الدائمة "تل بحر"

19 :  : تـنـشـأ لدى الـوزيـر اIـكلف بـالـبـيئـة أمـانة اIاداIادّة ة 
دائمة تل بحر تكلّف على اخلصوصs �ا يأتي :

sإعداد اجتماعات اللجنة الوطنية تل بحر -
- نـشر كل اIعلـومات التي من شـأنها تدعـيم تنظيم

sتل بحر على جلان تل بحر
sمختلف جلان تل بحر Xالتنسيق ب -

- وضـع وحتــيـــX اIــواصـفــات الـنــوعـــيــة والــكـمـيـة
لـلـوسـائل الـوطـنـية Iـكـافـحـة تـلـوث البـحـر بـالـتـنسـيق مع

sجلان تل بحر
sإنشاء بنك معلومات يرتبط �جال نشاطها -

Xــادّة ة 20 :  : يــســيــر األمــانــة الـــدائــمــة تل بــحــر األمــIــاداIا
الــوطــني تـل بــحـرتـل بــحـر بــرتــبـة مــديــر مــركـزيs يــعــX �ــرسـوم
بنـاء على اقـتراح الـوزيـر اIكـلف بالـبيـئة. وتـنهى مـهامه

حسب األشكال نفسها.

21 :  : حتـدد تشـكـيلـة  األمـانة الـدائـمة "تل بـحر" اIاداIادّة ة 
وسيرها �وجب قرار من الوزير اIكلف بالبيئة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
مخططات تل بحر وتنفيذهامخططات تل بحر وتنفيذها

الفرع األوالفرع األوّل
هدف  مخططات تل بحر ومحتواهاهدف  مخططات تل بحر ومحتواها

اIاداIادّة ة 22 :  : تـنشأ مخـططات تـدخل استعجـالية تدعى
"مـخـطـطات تـل بحـر" عـلى مـسـتـوى الـواليـات ذات واجـهة
بـحريـة وعلى مسـتوى الـواجهـات البـحريـة اجلهـوية وعلى
اIـسـتـوى الـوطـني وذلك من أجل تـنـفـيـذ تـنـظـيم مـكـافـحـة

تلوث البحر. 

اIــاداIــادّة ة 23 :  : تــهـــدف مـــخـــطــطـــات تل بـــحـــر إلى إنـــشــاء
sــكـافـحـة ومكـافحـة تلـوث البـحرIتــرتـيــب لـتــحـضــيـر ا

ال سيما من خالل :
- تـــنـــفـــيـــذ الـــتـــدابـــيـــر اخلــــاصـــة اIـــطـــلـــوبـــة Iـــواجـــهـــة

sاحلوادث
XــعــنــيـIا Xوالــفــاعــلـ XــواطـنــIإعالم وحتــســيس ا -
بــهـــذا الــنــوع من الـــتــلــوث حـــول الــتــدابـــيــر اIــتـــخــذة عــلى

sلوثة واخملاطر التي تهدد الصحةIمشارف األماكن ا
- تـــشــكـــيل إطـــار لــلـــتــشـــاور والـــتــفـــكــيـــر واIـــتــابـــعــة

sفي هذا اجملال Xوحتديد أدوار الفاعل

- تـنظيم وسـائل اIكافحـة وحتديد أولـويات التدخل
مع األخذ بعـX االعتبـار طبـيعة اIـناطق وتـعرضهـا خملاطر

sالتلوث
sالقطاعات Xحتديد كيفيات التنسيق ب -

- حتــــلــــيـل األخــــطــــار وإعـــــطــــاء إجــــابـــــة مالئــــمـــــة لــــكل
سيناريو. 

24 : : تــــتـــــمـــحـــور مــــخـــطــــطـــات تل بــــحـــر حـــول اIــاداIــادّة ة 
خمسة (5) جوانبs طبقا خملططات »وذجيةs هي :

sاجلانب التنظيمي -
sتابعة البيئيةIجانب ا -

sاجلانب العملياتي وكيفيات التدخل -
sاليIاجلانب ا -

- اIالحق. 

s25 :  : يحـدد اجلانب الـتـنظـيـمي على اخلـصوص اIاداIادّة ة 
ما يأتي :

sفصل لكل منطقة معنية بهذا اخملططIالوصف ا -
sسند إليهاIالهياكل الرئيسية والدور ا -

sكملة وكيفيات عملهاIشاركة واIالهياكل ا -
sوضوعةIادية اIالوسائل البشرية وا -

Xالــعالقــات الــوظــيــفــيـــة الــتي تــســيــر الــروابط بــ -
اIتدخلX الرئيسيX والهياكل اIشاركة واIكملة.

26 : : يـــشـــــمـل جــــانـب اIــــتـــــابـــعــــة الــــبــــيــــئــــيـــة اIــاداIــادّة ة 
بـالتنـسيق مع الفـاعلX والـهيـئات اIعـنية بـتلوث الـبحر

العرضي أساساs ما يأتي :
- حـراسة ورصـد تـطـور وأخـطار الـتـلـوث الـناجت عن
احملـــــروقـــــات وكل مـــــواد أخـــــرى ضــــارة تـــــؤثـــــر في الـــــوسط

sناطق الشاطئيةIالبحري وا
- اســتـالم ونــشـــر اIــعـــلـــومــات الـــبــيـــئـــيــة اIـــرتــبـــطــة
بـتـلــوث الـبـحـر الـعـرضـي الـنـاجت عن احملـروقـات وكل مـواد

sأخرى خطرة
- وضع نـــظــام مــعــلــومـــاتي يــســمح  بـــجــمع ومــعــاجلــة

اIعطيات البيئية في هذا اIيدان.

اIــــاداIــــادّة ة 27 : : يــــشــــمل اجلــــانـب الــــعــــمـــلــــيــــاتـي إجـــراءات
التدخل الـتي توافق األدلـة التطـبيقـية لالسـتعمـالs وعند
االقــتـضـاءs بـيــانـات احلـاالت اIــتـغـيـرة لــكل نـوع من أنـواع

احلوادث.
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اIاداIادّة ة 28 :  : يشمل اجلانب اIالي أساسا :
- كــيــفــيــات تــمــويل الــوســائل الــواجب اســتــعــمــالــهــا

sوبرامج التكوين
sإجراءات التعويض -

- كــيــفــيـات تـمـويل مـهـام الـلـجـان واألمـانـة الـدائـمة
تل بحر.

اIاداIادّة ة 29 :  : تشمل اIالحق أساسا :
sجرد العتاد -

sاخلرائط -
sXتدخلIمعلومات تتعلق با -

- الوثائق النموذجية. 

30 : : تــتـم اIـصــادقــة عــلى مــخــطــطــات تل بــحـر اIـاداIـادّة ة 
من  :

- الـــلــجــنــة اجلــهـويــة تل بـحـر فـيــمـا يـخص مـخـطط
sتل بحر الوالئي

- الـلـجنـة الوطـنـية تل بـحـر فيـما يـخص مـخطـطات
sتل بحر اجلهوية

- �ـــوجـب مــرســـوم تــنـفــيـذي فـيــمـا يــخص مـخـطط
تل بحر الوطني. 

31 :  : اخملــطـــطــات تل بــحــر والــوثــائق الــتــقــنــيــة اIـاداIـادّة ة 
اIرتبطة بها متوفرة على مستوى أمانات جلان تل بحر.

الفرع الثانيالفرع الثاني
تنفيذ مخططات تل بحرتنفيذ مخططات تل بحر

اIــاداIــادّة ة 32 : : الـــســلـــطـــات اIــؤهـــلـــة بــتـــفـــعــيل واخـــتـــتــام
مخططات تل بحر هي :

- فـــيــمـــا يــخص مـــخــطـط تل بــحـــر الــوالئـي : رئــيس
الـــلــجـــنــة الـــوالئــيـــة تل بـــحــر الـــوالئي الــذي يـــعــلـم  رئــيس
الـلـجـنـة الــجــهــويــة تـل بــحــر اIــعــنــية واألمـX الـوطـني

sتل بحر
- فـــيــمـــا يـــخص مــخـــطط تل بـــحـــر اجلــهـــوي : رئــيس
الـــلــجـــنــة اجلـــهــويـــة تل بـــحــر اIـــعــنـــيــة الـــذي يــعـــلم  رئــيس

sاللجنة الوطنية تل بحر
- فــيــمــا يــخص مــخــطـط تل بــحــر الــوطــني : رئــيس
الــــلـــجــــنــــة الــــوطـــنــــيــــة تل بـــحـــر أو مـــمـــثـــله الـــذي يــعـــلم

الوزير األوّل.

اIـاداIـادّة ة 33 : : يـتم تـفـعـيل واخـتـتـام مـخـطـطـات تل بـحـر
�وجب :

sعني �خطط تل بحر الوالئيIقرار من الوالي ا -
- مـقـرر صــادر عن قـائـد الـواجــهـة الـبـحـريــة اIـعـنـيـة

sخطط تل بحر اجلهوي�
- قـــرار صــادر عن الــوزيـــر اIــكــلف بـــالــبــيــئـــة فــيــمــا

يخص مخطط تل بحر الوطني.

تبـلّغ  قـرارات تـفـعـيل واخـتـتـام مـخـطـطـات تل بـحر
إلى كل الهيئات اIعنية.

اIـاداIـادّة ة 34 :  : �ـكن إجـراء تـعـديالت ذات طـبـيـعـة تـقـنـية
خملـطــطـات تل بـحــر عـنــد حتـيـيــنـهـاs بــنـاء عـلـى اقـتـراح من

القطاعات اIمثلة في جلان تل بحر.

تـدرس الــلــجـنــة الــوطـنــيــة تل بــحـرs فـي كل احلـاالت
هذه التعديالت وتصادق عليها. 

اIاداIادّة ة 35 :  : تتولى إدارة عملـيات اIكافحة وتـنسيقها
في الـبـحـر اIـصـلــحـة الـوطـنـيـة حلـراسـة الـشـواطئ لـقـيـادة

القوات البحرية.

وتــتـولى احلــمــايـة اIــدنــيـة إدارة عــمــلـيــات اIــكـافــحـة
وتنسيقها في البر.

36 : : تـعـد جلنـة تل بـحر اIـعـنيـة تـقريـرا نـهائـيا اIاداIادّة ة 
بــعــد اخــتـــتــام مــخـــطــطــات تل بـــحــر وتــرســلـه إلى األمــانــة

الدائمة تل بحر. 

اIـاداIـادّة ة 37 :  : تــلـغى كل أحــكـام اIـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
94-279 اIـؤرخ في 11 ربـيع الــثـاني عـام 1415 اIـوافق 17

سـبــتـمـبــر سـنـة 1994 واIـتــضـمن تـنــظـيم مــكـافـحــة تـلـوث
البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك.

اIاداIادّة ة 38 :  : ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 27 ذي الـقــعـدة عـام 1435 اIـوافق
22 سبتمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل


