
ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         4949السنة  90العدد:  90لمجلد: ا 287 - 274 ص            

 

472 

 

 62/60/9602 القبو:تاريخ                            29/60/9602راا:  اإلتاريخ 
 الحماية القانونية للبيئة المائية في التشريع الجزائري 

)The Legal protection of water environment in 

Algerian legislation) 

 أحمد براديد.                                                       أحمد حمدها ط/د 
Berradi Ahmed                                            Hamedha Ahmed 

hhamoudada@gmail.com                         Bermad11000@gmail.com        

 Tamanrasset University Center         لتامنغاتالمركز الجامعي 
 الملخص:

إن تدهور األوااط البيئية الطبيعية في الجزائر على غرار باقي دو: العالم بلغ 
درجة كبيرة من الخطورة, مما ااتدعى التدخل الاريع والعاجل في ان تشريعات فعالة 
للحد من هذه االنتهاكات واالعتداءات. وتنفيذا للايااة الوطنية في حماية البيئة أصدر 

 وبإعتبار ,ن ومراايم أشار فيها إلى مقتضيات هذه الحمايةالمشرع الجزائري عدة قواني
البيئة المائية احد أهم عناصر البيئة التي تجب حمايتها لما لها من أهمية خاصة في 
الحياة, حاولنا التطرق خال: هذا البحث إلى درااتها ودرااة أاباب تلوثها والحماية 

  أااايينورين , وهذا في محالقانونية لها ضمن التشريع الجزائري 
 ؛اإلطار العام للبيئة المائيةيتحدث عن   المحور األول

الحماية القانونية التي كفلها المشرع لها من خال: التشريعات حو:  المحور الثاني:
 .والقوانين الوطنية

التشريع , المياه العذبة, حماية البحر, حماية البيئة, البيئة المائية :الكلمات المفتاحية
 الجزائري 

Abstract  

The deterioration of the natural environmental  in Algeria although 

as in the rest of countries in all world reached to a high degree of 

risk which generates immediate interference in the enactment of 

effective legislations to put an end to this infractions and attacks. in 

application of the national policy of protection of the environment 

.the Algerian legislator issued many laws and decrees in which he 
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referred to the requirements of this protection .and considering the 

water environment one of the important elements must protect it –to 

what it has specific important in life. We tried go through this 

research in its studies and study the causes of its pollution and the 

legal protection for her in the Algerian legislation. This is in two 

main axes: 

The first axis: the definition of the general framework of the water 

environment  

The Second axis: Legal protection guaranteed by the legislator 

through national legislation and laws. 

Key Words Water environment - environment protection - sea 

protection- Fresh water - Algerian legislation 

 المقدمة:

والمتمثل إن ضمان الحياة على األرض مرهون بضمان حماية محل وجودها, 
يتفاعل مع عناصرها  بها حياته, ويمارس ,اإلناان ايعيش فيه التي البيئة أاااًا في

 .متطلباته على منها يحصل التي المادية
خال: دااتيرها وتشريعاتها إلى وضع لذلك اهتمت معظم دو: في العالم من 

 قوانين وتوقيع اتفاقيات لحماية البيئة عموما. 
البيئة التي القت اهتماما كبيرا في هذا اإلطار, وأفردت  أنواعأحد أهم البيئة المائية و 

حماية خاصة كون تلوثها كان اببا في العديد من األمراض والوفيات والعجز عبر ب
الثروة الامكية وتدهور المحاصيل الزراعية نتيجة الاقي على يمة وخ ها جدالعالم, وأضرار 
 ...وغير ذلك.بالمياه الملوثة

أاباب تلوث البيئة البحرية, نتيجة ما يحدثه من أكبر تعد النشاطات اآلدمية و 
لمياه  لبحار واألنهاروكذا ااتقبا: ا ,التطور الصناعي والتمدن والنشاطات التنموية

يشكل تهديدا للحياة البشرية , ما ايات الصناعية والمنزليةالمجاري ومياه النف
 ...وغيرها والحيوانية

اعى المشرع الجزائري ضمن تشريعاته لباط حماية قانونية على هذا األااس و        
ما مدى نجاعة القوانين التي كرسها المشرع لكن الاؤا: المطروح هنا هو  لها, 

 حرية؟الجزائري في إطار حماية البيئة الب
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محور األو: يتحدث عن لإلجابة على هذه اإلشكالية قامنا بحثنا إلى محورين, ال       
للبيئة البحرية, أما المحور الثاني فخصص آلليات الحماية لهذا المجا:  اإلطار المفاهيمي

 من البيئة, وما قام به المشرع الجزائري من جهود في هذا اإلطار.
 .للبيئة المائية يميمفاهاألول: اإلطار ال المحور

يتحدث هذا المحور عن مفهوم البيئة بصفة عامة, ثم التطرق إلى مفهوم البيئة المائية   
 وأهميتها.

 .البيئة مفهوم :أولا 
تد: على المكان الذي تعيش فيه الكائنات الحية  وااعإن مفهوم البيئة بمعناها ال

, البيئة الريفية وياتخدم أيضا كما تد: على أيضا على الماتوى فيقا: البيئة الحضرية
وانتطرق إلى , 1لفظ البيئة ليد: على الحا: فيقا: هذا من بيئة حانة أو من بيئة ايئة

  التعريف التفصيلي ضمن اآلتي 
 مفهوم البيئة لغة:_ 1
وأباءه  من بوأ, باء إلى الشيء يبوء بوءًا أي الرجوع, وقيل تبوأه بمعنى أصلحه وهيأه.  

 .2ياه وبوأه له وبوأه فيه, أي هيأه له وأنزله ومكن له فيهمنزاًل وبوأه إ
ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  چ  ٹ ٹ وتبوأت منزاًل أي نزلته,    

ی     یوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی

، أي جعل اإليمان محال لهم على المثل، چ3جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب

ڈ     ڎڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ  يضاً عز وجل أقوله ومن ذلك 

نه لحان البيئة أي هيئة التبوء, والبيئة  .چ4ڑ  ک  ک    ک  ک  ڑڈ  ژ  ژ وا 
 .5المنز:والباءة والمباءة, كلها جاءت بمعنى 

  يقصد بها المكان الماتقر به.في كالم اللغويين  من هذا يتضح أن البيئةو  
على كل األشياء والظروف   Environnementأما في اللغة االنجليزية فيد: لفظ

المحيطة والتي تؤثر في نمو الحياة وتطورها, وياتخدم للتعبير أيضا على جميع الظروف 
 .6الطبيعية المحيطة باإلناان من هواء و ماء و نبات و حيوان
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من التعريفات الاابقة يتبين لنا أن المفهوم اللغوي للبيئة يرد بمعنيين األو: بمعني 
 ضع و الحا: المحيط باإلناان,  و الثاني بمعني اإلقامة والمنز:.الو 
 :_ مفهوم البيئة اصطالحاا 2  

ن ميز بين مفهومين فقهيين بارزيو يمكن أن ن ردت للبيئة عدة تعاريف فقهية,و 
 ايكولوجي.  كمصطلحخر كمصطلح علمي واآلمفهوم البيئة 

لماء البيئة أنها " الواط المحيط   يعرف فريق من الععلمي كمصطلحأ_ مفهوم البيئة 
باإلناان والذي يشمل كافة الجوانب المادية والغير المادية البشرية منها والغير البشرية 
فالبيئة تعني كل ما هو خارج عن كيان اإلناان وكل ما يحيط به من موجودات فالهواء 

زرعها وما يحيط به الذي يتنفاه اإلناان والماء الذي يشربه واألرض التي ياكن عليها وي
من كائنات حية أو من جماد هي عناصر البيئة التي يعيش فيها والتي تعتبر اإلطار 

 ".7الذي يمارس فيه حياته ونشاطاته المختلفة
يقتصر على هذا المفهوم الباحثين في العلوم البحتة  ب_ البيئة كمصطلح ايكولوجي :

يئة الطبيعية فقط من ماء وهواء وتراب كالفيزياء والطب والكيمياء فهم يقتصرون على الب
وهذا التعريف ضيق في حين أن البيئة تضم أيضا كل ما يؤثر في حياة اإلناان أو يتأثر 

 . 8هو به كالبيئة االجتماعية والثقافية
أن البيئة هي  يتضح مما ابق أن تعاريف الفقهاء تباينت, بين من يعتبر   

ويحصل منه على مقومات حياته,  ,مع أقرانه النطاق المادي الذي يعيش فيه اإلناان
يرى بأنها محيط مادي يشتمل على الماء والهواء والفضاء والتربة والكائنات  بين منو 

 .9باإلضافة إلى المنشآت التي أقامها اإلناان إلشباع حاجياته ,الحية
  المفهوم القانوني للبيئة:_ 3

فقد كان محال لالهتمام القانوني  ,البشريةتبعًا لما للبيئة من أهمية بالغة في حياة     
اواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد الداخلي لتشريعات الدو:, مما أدى إلى خلق 

  عدة تعاريف
بإيجاز بأنها " كل شيء  0209فلقد عرفها مؤتمر البيئة البشرية بااتوكهولم لعام       

 يحيط باإلناان."
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متحدة للبيئة أنها تعني " مجموعة الموارد الطبيعية كما عرفها برنامج األمم ال     
 ." 10واالجتماعية المتاحة في وقت معين من اجل إشباع الحاجات اإلناانية

لانة  60وعرفها المشرع المصري في المادة األولى من الفقرة األولى من القانون رقم     
تويه من مواد وما يحيط بأنها " المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يح 0220

 بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه اإلناان من منشآت." 
على أنها   9669لانة  000أما المشرع اللبناني فقد أشار إليها ضمن القانون رقم       

"المحيط الطبيعي أي الفيزيائي والكيمائي والبيولوجي واالجتماعي الذي تعيش فيه 
التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات وبين المحيط  الكائنات الحية كافة, ونظم

 والكائنات."
المتعلق  0220لانة  60وجاء المشرع العراقي بنفس الاياق ضمن قانون رقم      

بحماية وتحاين البيئة حيث عرفها على أنها " المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه 
  ."11الكائنات الحية

المتعلق بحماية البيئة  ,60/06قانون تناو: تعريفها ضمن أما المشرع الجزائري فقد      
تتكون من الموارد كاآلتي  "منه  0ت المادة حيث جاءفي إطار التنمية الماتدامة, 

واألرض وباطن األرض والنباتات  ,الطبيعية الالحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء
ل بين الموارد وكذا األماكن والمناظير والحيوان, بما في ذلك التراث الوراثي وأشكا: التفاع

  ."12والمعالم الطبيعية
ارتكزت في تعريفها حيث جاءت متشابهة, ومن هنا يتضح لنا أن هذه التعاريف      

للبيئة على المكونات التي تحتويها. أي أنها عرفت البيئة بمحتوياتها المادية, باإلضافة 
 ن كالمجتمع والثقافة .إلى المؤثرات التي تؤثر ويتأثر بها اإلناا

تتكون من عنصرين بارزين يتفاعالن ، عامة ناتنتج أن البيئة بصفةوتبعًا لهذا 
فالعنصر الطبيعي  ,وهما العنصر الطبيعي والعنصر الصناعي ,فيما بينهما تأثيرا وتأثرا

ال دخل ليد اإلناان في  نعني به كل ما أوجده هللا ابحانه وتعالى من مواد وثروات
, والعنصر الصناعي اإلناانكالماء والهواء والبحار بل أن وجودها اابق لوجود  اوجوده
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من أشياء ومنشآت  األرضويقصد به كل ما ااتحدثه اإلناان عبر حياته على اطح 
 .الايطرة على العنصر الطبيعي والتأثير فيه بغرض تلبية حاجياته ومعدات قصد

كل مااحات المياه التي تمثل كتلة متصلة  نهاأتعرف على  :المائيةالبيئة ثانياا: مفهوم  
 . 13كان اتصالها طبيعيا أو صناعيا اواءببعضها البعض متالحمة األجزاء 

تتكون بصفة عامة من بيئتين بارزتين هما بيئة المياه العذبة أي الصالحة هي و 
 من اطح األرض فهي تبدأ بعملية ,فقط  %96المياه العذبة فيها تغطي و مباشرة للشرب 

فهي  ,بالمياه الاطحية مقارنة نقاوة الجوفية أكثر المياه التبخر وتتشكل بالهطل, وتعد
 لتعدد منها لتلبية حاجياته, نظرا واالاتفادة لإلناان ااتغاللها يمكن التي المياه أفضل
 العذبة المتواجدة باألنهار الاطحية المياه إلى إضافة نوعيتها, وتباين تواجدها أماكن

وهي  وبيئة المياه المالحة التي يمكن تحليتها لالاتفادة منها على نطاق أواع ,والبحيرات
 المحيطات على الكرة األرضية, موزعة مياه مجموع من % 97.5 يقارب ما تمثل
 .14ومصبات األنهار والابخات, والخلجان لبحاروا

 البيئة البحرية في الدورة الاابعة لمؤتمر األمممصطلح  إلىتم التوصل ولقد 
 0201المتحدة الثالث للبحار الذي تم عقده بعاصمة جنيف اويارا و نيويورك انة 

والذي تضمن في محتواه معنى الحياة البحرية وما تضمه من مختلف صور للكائنات 
الحية الحيوانية والنباتية التي تعيش في البحار باإلضافة إلى مياه البحار وباطن تربتها 

تااهم و  من اطح األرض %06, وهي تغطي أكثر من بما تحتويه من ثروات طبيعية
مااهمة كبيرة في الحفاظ على التوازن البيولوجي للكرة األرضية. كما تكتاي أهمية كبرى 
عند اإلناان كونها موردا هاما للمياه العذبة من خال: عمليات التحلية لمياه البحر 

 .15ومصدرا للعديد من الثروات الحيوانية والمعدنية المختلفة
 ثالثاا: أهمية البيئة المائية:

إن العديد من دو: العالم تعتبر المياه مصدرا هاما لغذاء اإلناان حيث تحتوي 
ألف نوعا من األحياء المائية ياتخدم منها أكثر من ألفي  056المحيطات على حوالى 

من هذه األنواع   %26نوع كغذاء لإلناان منها األاماك التي تمثل حوالي  9666
, و تمثل % 1إلى  0كما تضم أيضا النواعم و القشريات بنابة %0يتان بحوالي والح
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في حين تمثل النباتات  % 0األعشاب البحرية نابة ضئيلة في غذاء اإلناان أقل من 
 .16في بعض أنحاء العالم % 16البرية 

كما تحتوي مياه البحار على العديد من العناصر المعدنية فهي تحتوي على أكثر  
ماين عنصرا مثل الصوديوم والمغنيزيوم والبروم والكلور وغيره, كما أن هناك من خ

محاوالت الاتخراج المعادن الثقيل منه كالتيتانيوم والنحاس والذهب وغيرها وهناك بعض 
االختبارات في تعدين المنغنيز في المحيطين األطلاي والهادي وكذلك الحا: لعنصر 

 البحر بغناه بالترابات الملحية فضال عن النفط الخام, النحاس و النيكل, كما يمتاز قاع
وتاعى بعض الدو: كاليابان إلى إجراء تجارب الاتعما: التيارات البحرية في توليد 

    . 17الطاقة الكهربائية
وتعتبر المياه أيضا مصدرا هاما في توليد الطاقة الكهربائية فقد بدأت بعض دو: 

ى رئاها اليابان بالقيام ببعض التجارب الاتخدام التيارات العالم  في الانوات األخيرة وعل
 .18البحرية لتوليد الطاقة الكهربائية

 عند المشرع الجزائري. المائية البيئة الثاني: حماية المحور
عملت الجزائر منذ االاتقال: على ااتحداث منظومة قانونية ومؤاااتية بغرض     

لمشرع الجزائري على ذلك ضمن تشريعات عامة , فنص اتنظيم التعامالت لحماية البيئة
 أخرى خاصة, انتطرق إلى أهمها ضمن هذا المحور وفق اآلتي 

 .التشريعات الوطنية العامة في المائية البيئة حماية أولا:
 الحماية الدستورية للبيئة المائية: _1

اة العامة للدولة باعتبار الداتور أامى القوانين الوطنية لما يحدده من مالمح الايا      
 بصورةولو يتطرق  , لمالمائية منها الايما وممتلكاتها مقوماتها مختلف على والمحافظة

البيئة  حماية حتى أو المائية البيئة لحماية 19 1963ضمنية أو: داتور للجمهورية انة
 وتثبيت دولة القانون  إرااء ثوابت على اهتماماته بصفة عامة ألن المشرع كان يصب كل

 ئمها. دعا
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 أمالك تحديد إلى حيث تطرق  0200وبرزت بوادر االهتمام بالبيئة بصدور داتور     
 باطن في جوفية أو اطحية اواء كانت المياه فيها اعتبرالتي  مشتمالتها وتبيان الدولة

  .20ممثلة في الدولة الوطنية للمجموعة ملكا طبيعية ثروات من تحتويه ما بكل األرض
 فرد كل على واجبا ألقى خال: من العمومية الملكية هذه حماية جوبو إلى  تطرق  و     
 العمل بحان وااللتزامالعمومي  على الملك الحفاظ اليومية تصرفاته في يراعي بأن

 في تشريعات إصدار يخص الوطني فيما الشعبي للمجلس الطةال منح كما 21كوالالو 
 .22 مياهلل العام بالنظام يتعلق فيما الايما المجاالت مختلف
 للمجلس التشريع نطاقات ومواعا من 0200فجاء مكراا لداتور   1989أما داتور    

 ليصبح بإمكانهالتشريع,  مجاالت ضمن البيئية الشؤون  بإدخاله وذلك الوطني الشعبي
  .23ذلك إلى دعت الحاجة متى البيئية الماائل بمختلف خاصة تشريعات إصدار
جديد  بشيءلم يأت الذي  المعد: والمتمم, 0220داتور ثم بعد ذلك صدر     

بالنظام العام  إصدار التشريعات المتعلقة عقد اختصاصعدا ما  ,بخصوص حماية البيئة
 .24البرلمان لمياه إلىل

 الحماية القانونية للبيئة المائية في القوانين العامة ثانيا:
الت حماية البيئة بان تناو: المشرع الجزائري في العديد من قوانينه العامة مجا       

مواد تضمنت قواعد عامة للحماية وأخرى اتخذت صور ألحكام عقابية لردع التصرفات 
 المضرة بالبيئة ومن أهم القوانين التي عالجت قواعد لها صلة بالبيئة نجد    

 حماية البيئة المائية في إطار قانون العقوبات: -1
جزاءات على األفعا: التي يحضرها القانون  يهدف قانون العقوبات الجزائري لتوقيع     

 .و الواقعة ضمن التراب الوطني والمحافظة على الممتلكات العامة للدولة
 فقد تولى قانون العقوبات إقرار ,البيئة المائية هي إحدى هذه الممتلكاتأن  باعتبارو     

العقوبات ذات الصلة بحماية البيئة المائية, فأقر عقوبات االبة للحرية تصل إلى درجة 
األفعا: التي تضر باألوااط  كتلك , بفعل تخريبي أو إرهابي اإلعدام إذا ما تعلق األمر

كل فعل من شأنه إدخا: أو تاريب أي مواد في مختلف األوااط منها تجريمه ل ,المائية
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الطبيعة في اإلناان أو الحيوان أو جعل صحة من شأنها  لمياه اإلقليمية,بما فيها ا المائية
 . 25خطر

 حماية البيئة المائية في إطار القانون المتعلق بتسيير النفايات: -2
, و مراقبتها و معالجتها لنفاياتكيفيات تايير اأبرز المشرع من خال: هذا القانون      

فقا للشروط المطابقة لمعايير البيئة دون تعريض واوجب تثمين النفايات و/أو إزالتها و 
صحة اإلناان والحيوان للخطر أو تشكيل خطر على الموارد المائية و التربة و الهواء و 

 .26على الكائنات الحية الحيوانية و النباتية 
إيداع النفايات الخاصة الخطرة أو رميها أو طمرها أو غمرها أو كما جرم أيضا       

 60انة إلى  60مواقع غير مخصصة لها, يعاقب عليها بالحبس من  إهمالها في
 .27انوات
 .في إطار قانون حماية البيئة المائية الحماية القانونية للبيئة -3    

ضمن قانون حماية البيئة في إطار التنمية الماتدامة  الجزائري  المشرع ألغى      
الذي جاء  69-00من قانون  00 المادة صفة عامةبالمجاالت المحمية للبيئة  06_60

محمية وتحديد كيفيات تاييرها وحمايتها في إطار التنمية للمجاالت ال صنيفبإعادة ت
 28الماتدامة

  29أبرز مقتضيات هاته الحماية في ما يأتيو 
 التنوع البيولوجي -
 الهواء و الجو -
 الماء واألوااط المائية -
 األرض وباطن األرض -
 األوااط الصحراوية  -
 معيشياإلطار ال -

 األوااط وهنا اإلشارة إلى مجا: ومقتضيات حماية البيئة المائية من خال: حماية
 شأنه المااس الذي من أنواع التلوث كل من المائية البيئية األنظمة وحماية المائية
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 على مبنية معينة وفق مقتضيات ااتعماالتها بمختلف اإلضرار و المياه بنوعية
حداث بالحماية لمشمولةا المائية البيئة تحديد أااس  .ةالنوعي للحماية مناطق وا 

 .الحماية القانونية للبيئة المائية في القوانين الخاصةثالثا: 
 حماية البيئة المائية في إطار قانون حماية بيئة المياه العذبة:_ 1
 .في إطار القانون المتعلق بالمياه حماية بيئة المياه العذبةأ_

, الذي تطرق فيه 30المعد: والمتمم 65/09ه الجديد رقم قانون الميا انطالقًا من  
المشرع إلى طرق ضمان حماية الموارد المائية و المحافظة عليها في الباب الثالث عن 

 طريق 
_نطاق الحماية الكمية للطبقات المائية الماتغلة بإفراط أو المهددة باالاتغال: المفرط 0أ_

ديل أو إعادة تهيئة منشات الري الموجودة حيث بداخل هذا النطاق تخضع كل أشغا: تب
إلى ترخيص اإلدارة المكلفة بالموارد المائية, كما يمنع داخل هذا النطاق انجاز أية أبار 
أو حفر جديدة أو أية تغيير للمنشات الموجودة و التي من شأنها ان ترفع من مناوب 

 االاتخراج 
من توحل حواجز المياه الاطحية  _مكافحة الحت المائي وهذا بغرض الوقاية والحد9أ_

بالتراب و ضمان الحفاظ على قدراتها المالئمة واقر إمكانيات منح كل أنواع المااعدات 
و االمتيازات للخواص الذين يضعون تقنيات الحفاظ على المياه و التربة ومكافحة الحت 

 المائي في األحواض المتدفقة لحواجز المياه الاطحية 
 النوعية و تتضمن حاب حاجة الوقاية من أخطار التلوث ما يأتي   _ نطاق الحماية0أ_

_ نطاق حماية مباشرة حيث تكون األرض ملكا للدولة و محمية من طرف شخص 
 طبيعي أو معنوي مكلف بااتغال: الهيكل او المنشئة المعنية

_ نطاق حماية مقربة وتكون ضمن المناطق التي تمنع أو تنظم فيها التفريغات أو  
 لمنشآت التي من شأنها إن تلوث المياه بصفة دائمة أو مفاجئة ا

ب_ نطاق حماية بعيدة داخل المناطق التي تنظم فيها التفريغات أو النشاطات أو 
 . 31الهياكل المذكورة اابقا
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وتم ااتحداث وألو: مرة جهاز إداري يامى شرطة المياه المتكون من أعوان       
موارد المائية هدفها ضمان كفالة وحماية للموارد المائية من تابعين لإلدارة المكلفة بال

, أما في طابعه 32من خال: البحث عن المخالفات و معاينتها االعتداءات أشكا:جميع 
على توقيع  65/09من القانون  002إلى غاية  000في المواد من  الجزائي فقد نص

ي رفع مبالغ الغرامات المالية جزاءات في حالة اإلخال: بأحكام هذا القانون تمثل ذلك ف
 خمس انوات. إلىدج و الحبس من شهرين  0.666666حدود  إلى
 .حماية بيئة المياه العذبة في إطار القانون المتعلق بالمجالت المحمية_ 2

تضمن هذا القانون حماية للمناطق الرطبة من جميع أشكا: االعتداءات و تبيين        
أابغ المشرع تامية" المجا: المحمي" على  رة بها, كماأصنافها وحضر األنشطة المض

كل إقليم تابع للبلدية أو عدة بلديات أو يدخل في نطاق المناطق التابعة لألمالك 
العمومية البحرية الخاضعة ألنظمة خاصة من أجل حماية الحيوان النبات واألنظمة 

 .33البيئية البرية والبحرية والااحلية
كمجا: محمي  إقليملإلدارة الطة اقتراح وتصنيف أي أيضا انون هذا الق أعطى كما    

      .34و إنشاء مخططات لايره و اإلشراف على حمايته
قر ألجل ذلك عقوبات االبة للحرية على كل متابب في تدهور المجاالت أو      

  تضمنتها األحكام الجزائية ضمن الباب الرابع من نفس القانون.المحمية 
 يئة المائية في إطار القانون البحري:حماية الب_ 3 
كرس المشرع الجزائري حماية خاصة للبيئة البحرية ضمن القانون البحري و هذا ما    

تصب و  أنحيث منع  نظام التلوث, تناتشفه من خال: الفقرة الخاماة التي تضمن
   35تؤدي إلى أنتغمر و تحرق في البحر كل المواد التي يمكن 

 مومية و بالموارد البيولوجيةأضرار بالصحة الع -
 عرقلة األنشطة البحرية بما في ذالك المالحة و الصيد البحري  -
 إفااد ماء البحر من حيث ااتعماله -
 التقليل من القيمة الترفيهية للبحر -
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كما اعتمد مجموعة من التدابير الخاصة بالتلوث البحري حيث اعتمد نظام خاص    
لمالكي الافن عن حوادث التلوث ماتبعدا ماؤولية  36بالماؤولية, فجعل ماؤولية مطلقة

الناقل عن تعويض الضرر بفعل التلوث بالوقود وهذا تماشيا مع قواعد االتفاقية الدولية 
 يشأن التلوث الزيتي, 

أما فيما يتعلق بجبر األضرار الناجمة عنه فقد اعتمد على بعض قواعد الماؤولية     
 .37ية تضامنية على عاتق مالك الافن في حالة تعددهمالمدنية التقليدية بجعلها ماؤول

كما أراى المشرع ضمن هذا القانون قواعد تتعلق بتعويض ضحايا التلوث البحري وتوقيع 
عقوبات ردعية على مخالفة أحكام هذا القانون, فتضمن جزاءات جاءت بشكل غرامات 

  .مالية
 الصيد البحري وتربية المائيات:حماية البيئة المائية في إطار القانون المتعلق ب_ 3
يلقى قطاع الصيد البحري و تربية المائيات اهتماما خاصا في الجزائر من خال:       

 قيمته االقتصادية التي من شأنها المشاركة في التنمية االقتصادية. إبرازتطويره و  إعادة
 رقم للقانون  متمموال المعد: 9605أفريل 9 في المؤرخ 61-05 رقم جاء القانون ولقد      
المائيات لتكريس  وتربية البحري  بالصيد والمتعّلق 9660 جويلية 0 في المؤّرخ 60-00

 وتربية البحري  الصيد قانون  خرق  عن عقوبات الحماية القانونية للبيئة المائية الذي تضمن
 بغرامة أو انوات خمس إلى انوات ثالثة من بالحبس تضمن عقوبات حيث المائيات,

عمدا على  يحوز من كل ( دينار,9.666.666) مليوني إلى دينار ألف 566 من مالية
 الديناميت ايما ال متفّجرة, مواد أي أو كيميائية مواد ياتعمل افينة الصيد البحري أو

 إتالف أو تكاير أو إضعاف شأنها من والتي ,بالكهرباء الصعق طرق  وطعوما اامة أو
 .38بعدوى  المائية ااطواألو  البيولوجية الموارد إصابة أو
 من كل دينار مليون  0.666.666 إلى دينار ألف 566 من مالية بغرامة ويعاقب    

وأورد المشرع ضمن الفصل الثاني من هذا  .39ناري  االح بوااطة ااتعما: يصطاد
الى  0مكرر 069 القانون العقوبات المطبقة على صيد المرجان من خال: المواد من

 .0مكرر  069غاية 
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 خاتمة:ال
على ضوء ما تقدم وفي إطار ما تناوله هذا البحث من إبراز ألهمية البيئة المائية 

تلقى , معيشية ال هومتطلبات هحاجياتمكان لاد باإلضافة لكونها لحياة البشرية في مجا: ا
بشكل واضح على مصير و ماتقبل  أثرتاعتداءات وانتهاكات خطيرة جدا  األخيرةهاته 

والتهديدات المختلفة  ة الكبيرة التكنولوجيو  ةالصناعي اتلتطور لنتيجة  هاته البيئة وهذا
صار واالاتغال: الغير عقالني للموارد المائية  يجة التلوثات نتالتي صارت تعاني منها 

من األهمية البالغة على مختلف التشريعات الدولية والوطنية التصدي لهذه األخطار 
والمشرع الوطني  المائية وأخرى ردعية لحماية البيئةبإصدار تشريعات و قوانين تنظيمية 

لم يكن بمنأى عن هذا الشأن بل تصدى ضمن دااتيره و قوانينه العامة والخاصة 
 الكشف هذه الدرااة الهدف من وكان والبحر المائية واألوااط المياه حماية لموضوع

ص الشديد على , و رغم الحر القوانين الجزائريةمختلف  في الحمايةهذه  ماتوى  عن
الرفع من الجزاءات والعقوبات الردعية للمخالفات المااة بالبيئة و التي تعرضنا لها في 

مشاكل الصرف الصحي للمياه القذرة وبعض ال تزا: مختلف القوانين العامة والخاصة 
النفايات في البحر وغمر وطمر للمواد الخطرة و التي تشكل خطرا على المياه الجوفية 

ة تشكل معضلة أمام تنفيذ المشرع للايااة حماية األوااط المائية وعليه تطلب دون رقاب
 الرقابة من خال:  آلياتمن المشرع ااتدراك ذالك بتفعيل  األمر

ااتعالماتي فعا: للوقوف على المخالفات وردع المخالفين معلوماتي و  نظام إعداد -
 وتقديمهم للعدالة 

تحاياهم بالماؤولية في حماية محيطهم  ال:من خ نينرفع التوعية لدى المواط -
 مااندة الجمعيات البيئة و دعمها و تشجيعها.و وبيئتهم بصفة عامة 

تأهيل و تكوين األعوان اإلداريين و الشرطيين متخصصين في مراقبة والحفاظ على   -
 البيئة.

ورغم كل ما يقا: في هذا الصدد يبقى حس المواطن بالماؤولية في المحافظة على 
 بيئته يشكل اكبر ضمانا لحمايتها.

 الهوامش والمراجع المعتمدة
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درااة مقارنة , المركز العربي للدرااات و  عباس اجى محمد ,التلوث الامعي (1)
  .00, ص9600البحوث العلمية, القليوبية,  

جما: الدين محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري, لاان العرب, حرف ( 2)
 [.01, 0/00الهمزة, فصل الباء, د ر ط, دار صادر, بيروت_لبنان, د س ط, ]

 .2اورة الحشر, اآلية ( 3)
 .50اآلية ف, اورة يوا( 4)
 [.0/02ابن منظور, نفس المرجع, ]( 5)
, 0محمود الروبي, الضبط اإلداري و دوره في حماية البيئة   درااة مقارنة, طمحمد  (6)

 .9609, الرياض, ص 9600مكتبة القانون و االقتصاد, 
, القاهرة, ص 9600, المركز القومي لإلصدارات القانونية, 0عبد العا: الدربي, ط (7)

00. 
 01المرجع الاابق ص  (8)
اامح عبد القوي الايد عبد القوي, التدخالت الدولية لحماية البيئة والدفاع عن  (9)

 .990, ص9605اإلناانية, مركز الدرااات العربية, 
, المركز 0هشام بشير , حماية البيئة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنااني, ط (10)

 .00, ص 9600القومي لإلصدارات القانونية, 
 05المرجع الاابق ص  (11)
المتعلق بحماية  9660يوليو انة  02مؤرخ في  06-60من القانون رقم  0المادة  (12)

 .96/60/9660المؤرخة في  00البيئة في إطار التنمية الماتدامة ج.ر 
, مركز الكتاب 0كاظم المقدادي وعلي عبد هللا الهواش, حماية البيئة البحرية, ط (13)

 .50, ص 9605يمي, عمان_األردن, األكاد
 نفس المرجع والصفحة. (14)
 .59نفس المرجع, ص (15)
نفس 09, ص 9665البيئة المائية, د ر ط, دار اليازوردي, حاين علي الاعدي, ( 16)

 .09ص  9665المرجع, 
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 نفس المرجع والصفحة.حاين علي الاعدي,  (17)
 .05نفس المرجع, ص (18)
  .00الجريدة الرامية عدد  0200ابتمبر  06المؤرخ في  0200داتور  (19)
المتضمن اصدار  0200نوفمبر  99المؤرخ في  20-00من االمر  00المادة  (20)

نوفبر  90المؤرخة  20داتور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ج ر عدد 
0200. 

 المرجع الاابق 00/20من األمر  05المادة  - ( 21)
 المرجع الاابق. 00/20من األمر  050المادة  (22)
رجب  99المؤرخ في  01-12المراوم الرئااي رقم  0212من داتور 005المادة  (23)

مارس  60المؤرخة في  62, ج ر العدد 0212فبراير انة  91الموافق  0062عام 
0212 . 

الموافق  0000رجب  90مؤرخ في  001-20من مراوم رئااي رقم  099المادة  (24)
المتعلق بإصدار نص تعديل الداتور المصادق عليه في  0220ديامبر  60لــ 

 .00,جريدة رامية, عدد 0220نوفمبر   28إاتفتاء 
صفر عام  01المؤرخ في  00/050من األمر رقم  5مكرر فقرة  10المادة  (25)

المتضمن قانون العقوبات المعد: والمتمم,   1966يونيو انة  61الموافق لـ 0010
 . 0200يونيو  00ؤرخة في الم 02جريدة رامية, عدد 

 09الموافق لـ  0099رمضان  90المؤرخ في  60/02من القانون رقم  00المادة  (26)
  .00, يتعلق بتايير النفايات ومراقبتها و إزالتها, جريدة رامية, عدد2001ديامبر 

" تثمين النفايات يقصد به كل العمليات الرامية إلى إعادة ااتعما: النفايات أو إعادة 
 "60/60من القانون  60اكلتها أو تاميدها المادة ر 

  المرجع الاابق. 60/02من القانون رقم  00المادة  (27)
فبراير  00الموافق لـ  0009ربيع األو:  00المؤرخ في  00/69القانون رقم ( 28)

, المتعلق بالمجاالت المحمية في إطار التنمية الماتدامة, جريدة رامية, عدد 2011
 9600فيفري  91في المؤرخة  00



ISSN: 2333-9331 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
         4949السنة  90العدد:  90لمجلد: ا 287 - 274 ص            

 

487 

 

 

الموافق  0090جمادى األولى  02المؤرخ في  60/06من القانون رقم  02المادة  (29)
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية الماتدامة, جريدة رامية,  9660يوليو  02لـ 

 43.عدد 
يتعلق بالمياه ج ر  9665غشت  0المؤرخ في  65/09قانون المياه الجديد رقم ( 30)

 90المؤرخ في  60-61معد: ومتمم بالقانون  60/62/9665مورخة في ال 06
 69-62, واألمر رقم 90/60/9661المؤرخة في  60ج ر رقم  9661يناير 

 .90/60/9662مؤرخة في  00ج ر  9662يوليو انة  99المؤرخ في 
 نفس القانون الاابق 65/09من القانون  01المادة  (31)
 . نفس القانون الاابق65/09من القانون  052المادة  (32)
 .00/69من القانون  69المادة  (33)
 . 00/69من القانون  02المادة  (34)
 90الموافق لــ 0020شوا:  92مؤرخ في  00/16من القانون رقم  906المادة  -  (35)

 06/60/0200المؤرخة في  92المتضمن القانون البحري ج ر رقم  0200أكتوبر 
الموافق  0002ربيع األو:   1مؤرخ في 21/65ون رقم المعد: والمتمم بموجب القان

جريدة رامية,  9606غشت انة  05مؤرخ  60-06,والقانون 0221يونيو  95لـ
 .00عدد

 .المرجع الاابق 00/16من القانون رقم  000المادة  (36)
المتضمن القانون البحري المرجع  00/16من األمر رقم  990و 996المادة  (37)

 .الاابق
 0000جمادى الثانية عام  09المؤرخ في  61-05من القانون  19دة الما -(38)

ربيع  00المؤرخ في  00-60يعد: ويتمم القانون رقم  9605ابريل  69الموافق 
المتعلق بالصيد البحري و تربية  9660يوليو  60الموافق  0099الثاني عام 
 المائيات. 

 .المرجع الاابق 61-05من القانون  10المادة  -(39) 


