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  دةـن خـوسف بـي زائرـة الجـامعج
لية الحقوقـك  

 
  

 

  رسالة من أجل الحصول على شهادة ماجستير في القانون

 قانون األعمال: رعف

 

  

                                         اويـوسـم مـليـكـة :الطالبةطرف  قدمت من              

   يـاجـن نـبشـريـف  :الدكتور ف والمقرر األستاذالمشر              

 
  :جنةللا أعضاء              
،رئيسا......................................................اوتيـسعاد غ :ةالدكتور األستاذة                    
  ،مقررا.................................................اجيـشريف بن ن :الدكتور األستاذ                  

   .عضوا.......................................................رشيد خـلوفي :الدكتور األستاذ                  
 

 

 
 
 

2007- 2006: السنة الجامعية   
  

  
البحري البحري   الصيدالصيد  مجالمجالالنظام القانوني لالستثمار في النظام القانوني لالستثمار في 

  المائياتالمائيات  وتربيةوتربية



  بسم اŶ الرحمن الرحيم
  
ŷ ĊƁم في البرǋمنا بني آدم وحملناŇولقد كر ňم من الطǋوالبحر ورزقناŇبات وفضŇم على يǋلنا

    Ŷكƛير ممŇن خلقنا تفضيال
  -سورة اإلسراءمن  70اǓية  –

  
ŷ  و الرحمن الرحيمǋ 163-وإلهكم إله واحد ال إله إال-  Ưماوات واألرŇإن في خلق الس

والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع النƃاƩ وما أنزل اŸ من  واختالف اللƃيل
ĊƁدابة وتصريف الر Ċفيها من كل ƃƚبعد موتها وب Ưحيا به األرƋماء من ماء فŇالس Ɵيا

   Ŷ والسحاƔ المسخƃر بين السŇماء واألرǓ Ưيات لقوم يعقلون
  -سورة البقرةمن  164اǓية  -

  
ŷ ماواŇالذي خلق الس Ÿمرات رزقا  تاƛƃبه من ال ƜخرƋماء ماءا فŇوأنزل من الس Ưواألر

  Ŷ لكم وسخƃر لكم الفلك لتجري في البحر بƋمره وسخƃر لكم األنهار
 -سورة إبراǋيم من  32اǓية  -

  
ŷ Żفرات Ɣذا عذǋ وما يستوي البحران ŻƸسائ ņƜذا ملح أجاǋكلون لحما  شرابه وƋت Ċومن كل

من فضله ولعلƃكم  لتبتغواوترى الفلك فيه مواخر  تلبسونها يةطريا وتستخرجون حل
   Ŷتشكرون

  -سورة فاطرمن  12اǓية  -
  
ŷ البحرين يلتقيان Ɯي آالء ربكما تكذبان *بينهما برزخ ال يبغيان *مرƋمنهما  *فب Ɯيخر
ſاللłي آالء ربكما تكذبان *رجانؤلؤ والمƋفب* łوله الجłوƁار ŃنشالمſتƉ مفي البحر كاألعال* 

   Ŷ ء ربكما تكذبانفبƋي آال
-سورة الرحمانمن  25إلى  19اǓيات من  -  



  شــكــر
 
  

        Ÿبا ƃوما توفيقي إال...  
الحمد Ÿ اللطيف ... الحمد Ÿ الكريم المنƃان الودود... الحمد Ÿ أوال وآخرا    

... الرؤوف الذي برأفته تتواصل النعم والفوائد... الذي بلطفه تنكشف الشدائد
وبالقيام بƋوامره ونواǋيه ... ن الظن به تجري الظنون على أحسن العوائدوبحس

أحمده على ما أسداه من مزيد األنعام ... تحتوي القلوƔ على أجل العلوم والفوائد
 ...وولي توفيقي إلتمام ǋذا العمل ...كيفما كانت فهو ولي نعمتي... واألفضال

  .م سلطانهلجالل وجهه وعظي يأحمده حمدا كƛيرا كما ينبغ
           

  :إلى كما أتقدم بالشكر الجزيل   
  "... بن ناجي شريف "  الفاضل ألستاذ المشرفا

  .م اŸ عني خيراǋجزا ...وإلى كل من مدŇ لي يد العون والمساعدة
  
  
  
  

 
 
 



 
ǉƋــƅدا  

 
 
 
  ...إلى الشمعة التي أضاءت طريقي وانطفƋت...إلى علة كياني ووجودي *

  إلى روƟ أبي رحمه اŸ وأسكنه فسيح جنانه، عرفانا بفضله ووفاء لذكراه،                 
 
   ...إلى أعز ما لدي... إلى ربيعي الخضر النضر... وكل الوفاء ءإلى شعلة الصفا *

  إلى أمي الحنون،... إلى البسمة الحلوة وكل األمل والرجاء                
 
  صليحة، ...بةالطيŎ النبيلة لى أختي الفاضلةإ... إلى سندي وعضدي منذ نعومة أظافري *
 
* Ňوجدانيإلى من حب ǖإلى أخواتي وإخواني ...هم يغمر قلبي ويم ...  

  . إلى ليلى، خليدة، عمار، حسان، أحمد، عƛمان، سفيان، مهدي                
 
أزري على تحمل مصاعبه     وشدŇ ...إلى من شاركني مشاق ǋذا البحƚ ومعاناته *

  ...وقوŇى عزيمتي فكان لي خير سند وأوفى معين...مهوآال
  وعائلته الكريمة، اسماعيل العزيز إلى زوجي                

 
  إلى كل األساتذة الذين يسرŇوا لي سبل العلم والمعرفة، *
 
* Ŋبينإلى كل األصدقاء و المقر Ɣاألحبا،  
  

 
 . إلى كل ǋؤالء أǋدي ƛمرة جهدي

 
 



  
  « LISTE DES  ABREVIATIONS»قائمة المختصرات

  
  .حاراتفاقية األمم المتحدة لقانون الب :)ƒ.ق.م.ƈ(اتفاقية  *
* )ơق الǗالمنطقة االقتصادية الخالصة :)الم ا.  
* ƚ.ر.Ʊ: جريدة رسمية عدد. 

  .صفحة: ص* 
  إلى رقم المادة،  س يرمز: Ʊ/س المادة* 

  .إلى رقم الفقرة منها أو الشطر أو المطةƱ ويرمز 
  .منظمة األغذية والزراعة لǖمم المتحدة :)م.ƈ.ز.ƈ(مة منظ* 

 
*AFDI: Annuaire Français du Droit International. 

*FAO : Organisation des nation unies pour l’alimentation et 
l’agriculture. 
* MPRH : Ministère de la Pêche et de Ressources Halieutiques. 

* OP.CIT : option cité.  

*OPU : Office des Publications Universitaires. 
* P : Page. 
* PP : Pages. 

*PUF : Presses Universitaires Françaises. 

*RGDIP : Revue Général du Droit International Public. 
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  :مقدمة
      Ɵمانينات ترزƛفي ظل مبادىء االشتراكية (*)بقيت الجزائر منذ استقاللها وإلى غاية عقد ال،  ƚحي
بصفة واالعتماد  ،لمبادرةا احتكار ،نموذƜ اقتصادي قائم في جوǋره على التخطيط المركزي أرست

لية اإلنتاƜ خارƜ قطاع اعلى اإليرادات البترولية التي كانت تقصي كل تفكير نقدي حول فعŇأساسية 
   .المحروقات

تدǋورت الحالة االقتصادية ف ،وقد تمخƯ عن ǋذا االختيار نتائج مخالفة لǋǖداف المسطرة
ومن ƛمة  ،1986تراجع أسعار النفط سنة نتيجة واالجتماعية للبالد بعد تقلص حجم اإليرادات النفطية 
  .كان تغيير النهج ضرورة حتمية للخروƜ من المƋزق

البنك العالمي، صندوق النقد (تحت تƛƋير العولمة وآليتها  ك، انطلقت الجزائر مع نهاية الƛمانيناتلذل
تحكمه  اقتصادفي سلسلة من اإلصالحات إلحداƚ القطيعة مع الماضي، والتوجه إلى ) الدولي

والخدمات فتبنت برنامج اقتصادي يقوم على التعديل الهيكلي وتحرير أسعار السلع  ،ميكانيزمات السوق
  .)1(كان أساسه تعديل الجهاز المصرفي وتحرير التجارة الخارجية

المتعلق  ،1988- 07- 12المؤرخ في  ،25-88كانت االنطالقة أو البداية بصدور القانون رقم       
يسمى  كان الذي ألغى تقنية االعتماد اإلداري أو ما، )2(بتوجيه االستƛمارات االقتصادية الخاصة

  .وحماية الملكية الخاصة تحرير النشاط االقتصادي أقرŇذي ال 1989تبني دستور ب ، ƛمبالموافقة اإلدارية
د الجزائري على االقتصاد العالمي بتزويد المنظومة بالفعل عرف عقد التسعينات انفتاƟ االقتصا       

 )3(10- 90قانون رقم الالقانونية بعدة نصوص جديدة إلرساء قواعد اقتصاد السوق ابتداء من صدور 
Ưمار األجنبي ،المتعلق بالنقد والقرƛوصدور ، الذي يرمي إلى إلغاء القيود المفروضة على االست
الذي يهدف إلى  ،)4(التجارة الخارجيةمجال علق بشروط التدخل في المت ،37-91المرسوم التنفيذي رقم 

مرفقا بنظام قانوني جد مالئم لالستƛمار يمنح  ،إلغاء احتكار الدولة على التجارة الداخلية والخارجية
نذكر على رأسه المرسوم  ،اأجنبي وأ اوطني ،اعامسواء كان خاصا، فرص كبيرة الستخدام الرأسمال 

مبدأ  الذي أقرŇو )5(المتعلق بترقية االستƛمار ،1993-10-10المؤرخ في  ،12- 93التشريعي رقم 
  قانون  اإلصالƟ الذي باشرته الدولة إلى إدخال تغييرات عميقة على ىبعد أن أدŇ ستƛمار،حرية اال

  
  ــــــــــــــــــــــ
  .ضعف وذƔǋ ما بيده: زƟ الرجلسقط ولصق باألرƯ ولم يستطع النهوǋ Ưزاال وتعبا، ور: يقال رزƟ الجمل(*): 

مؤرخة في ال، 34ع .ر.، 1990Ɯ، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990- 08-07المؤرخ في  ،16-90قانون رقم المن  41 ةالماد :)1(
  .  1100، ص 08-1990- 11

)2(: Ɯ. 1031، ص1988- 06-13مؤرخة في ال، 28ع .ر .  
  .20، ص1990- 04-18المؤرخة في ،16ع .ر.Ɯ ،1990- 04-14المؤرخ في  :)3(
  .418، ص1991-03-20المؤرخة في  ،12ع .ر.، 1991Ɯ- 02-13المؤرخ في  :)4(
)5(: Ɯ.3، ص1993- 10-10المؤرخة في  ،64ع .ر.  
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  .أجل تكييفهما مع المحيط الجديد لالقتصاد الوطني والعالمياالستƛمارات والقانون التجاري من 
إلنجاز االستƛمارات في  -أيا كان- أمام الرأسمال  على مصراعيه Ɣالبا التشريعي المرسوم اǋذفتح لقد 
Ůل في ا ىشتƛمتابعة  ،لتصريح لدى وكالة ترقيةالمجاالت وبكل حرية مقابل إجراء إعالمي بسيط يتم

- لزمن طويل–رفع االحتكار عن كƛير من النشاطات االقتصادية التي كانت كما  ،)1(االستƛمارودعم 
  .مخصصة للدولة

" حرية التجارة والصناعة"Ʃ مبدأ الذي كرŇ )2(1996 ي سنةدستورالتعديل التƋكد ǋذا المسعى ب       
 ياالستƛمار الذركائز اقتصاد السوق ودعائم مبدأ حرية  أحد الذي يعد ǋذا المبدأ ،وأضفى عليه ضمانته

يحتل مكانة ، ǋو اǓخر مضمونا دستوريابذلك أصبح الذي ، وهمن عناصر اباعتباره واحديشتق منه 
  .عامة وأساسية حرية
      Ňذا وقد تكرǋ ƩŰالمسعى كلłيŹمار، 03-01رقم  األمربصدور  ةƛنبعد أ ،)3(المتعلق بتطوير االست 

د النظام الذي يحدǘŎطار التنظيمي والتشريعي لشديدا انتقادا استياءه ووجŇه رئيƩ الجمهورية أبدى 
النقائص ال ترجع إلى الوضعية األمنية، ألن المستƛمرين األجانǋ  Ɣذه"...  :لالستƛمار األجنبيالقانوني 

ňغالبيتهم، ألنهم لم يجدوا اإلطار التشريعي والتنظيمي قد Ɣا، حسǋم غادروƛ ائلةǋ عدادƋموا إلى بالدنا ب
لذي ا إلى عائق البيروقراطيةأيضا  ةشاروفي ذلك إ ،)4( ..."الداخلية التي تطمئنهم ةالمالئم وال الديناميكي

  .االستƛمار مسيرة يعرقل
النشاطات التي  نع االحتكاريا ورفع كلŰ مبدأ حرية االستƛمار إقرار 03-01األمر رقم د أكƃلقد      

وبذلك أصبحت ، 12-93وم التشريعي رقم المرسبمقتضى المادة األولى من صة للدولة مخصŇ كانت
ألغى ǋذا األمر المرسوم لخاصة، فقد مفتوحة للمبادرة ا يةاالقتصادنشاطات القطاعات والجميع 

 وكافة األحكام المخالفة له، ما عدا القوانين المتعلقة بالمحروقات، وحلƃت، 12-93التشريعي رقم 
محل وكالة ترقية، متابعة ودعم االستƛمار ) ANDI(بمقتضاه، الوكالة الوطنية لتطوير االستƛمار 

)APSI(ن ضعف أدائهاŇبعد أن تبي ،. 

بمقتضى ǋذا األمر توسيع مجال االستƛمار ليشمل كل العمليات حتى وإن كانت بنظام  كما تم     
استغالل البراءة، وكذا االستƛمارات التساǋمية في مؤسسات أخرى وإعادة تشغيل المؤسسات بعد 

يحدد ǋذا األمر النظام الذي يطبق على " :، حيƚ تنص المادة األولى منه على أنه)5(خوصصتها
  االقتصادية المنتجة للسلع والخدمات، وكذا  النشاطاتالمنجزة في الوطنية واألجنبية  االستƛمارات

  ــــــــــــــــــــــ
  .12- 93من المرسوم التشريعي رقم  03المادة  :)1(
)2(:  Ɣرع   ،1996-12-07، المؤرخ في438-96المرسوم الرئاسي رقم الصادر بموج Ɯ76 12ص ، 1996- 12-08، مؤرخة في.  
  .04، ص 2001-08-22مؤرخة في ال ،47ع .ر.Ɯ، 2001- 08-20المؤرخ في  :)3(

(4) : Dahmane BEN ABDERRAHMANE, « projet d’un nouveau code d’investissement », hebdomadaire, le 
MOCI, n° 1495, du 24 au 30 Mai 2001, p125. 

)5( : voir à cet égard, Mustapha MENOUER, « La liberté du commerce et de l’industrie en France et en 
Algérie », in revue Conseil d’Etat, n°8,  2006, p21.  
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  ".أو الرخصة/االستƛمارات التي تنجز في إطار منح االمتياز و
متطابقا في معظم أحكامه مع التشريع الذي كان ساري  03-01رقم  األمر نصيكاد يكون      

اليتها العمل على تعميق اإلصالحات االقتصادية وتحسين فعŇ شكبال ǋي  هن إصدارغاية مال المفعول،
Űمارات بكيفية تمكƛوخلق  ن من تحفيز النشاط االقتصاديوخلق المناخ المالئم لدفع وتنشيط االست

 Ɣاقتصادي من خالل  كله ذلكلكن عمل، المناص Ưوتحقيق فائ Ɯتى إال برفع اإلنتاƋاالستغالل لن يت
ƛل للقدرات اإلنتاجية الوطنيةاألم.  

     Ŏذا حقيقة  زما يميǋ وأيضا عن قانون النقد 12-93األمر عن المرسوم التشريعي رقم Ưوالقر 
ولم يقصر على  ،أنه لم يجعل االستƛمار محصورا في بعƯ القطاعات دون األخرى ،10-90 رقم

التي يمنعها على المؤسسات الخاصة  يةاألولو الدولة إمكانية التدخل في بعƯ القطاعات الحيوية وذات
يتمƛل في االنسحاƔ التدريجي للدولة من الوطنية واألجنبية، ǋذا التطور يتماشى مع اتجاه عالمي 

  .)1(الدائرة االقتصادية وتركها للمبادرة الحرة
مل وǋو ǋتح المجال لالستƛمار في أحد قطاعات االقتصاد الوطني الذي طالما أĈفǋ ſذا السياقوفي       

تدفع القطاع إلى التطور إذا ما  ،متجددة دائمة العطاء وأبدية السخاء ǋائلةة ييزخر بƛروات طبيع
  .من شƋنها أن ترفع التحدي لتجعل منه قطاعا رائدا، استƛمرت على أكمل وجه برشاد ونقاء

المتوسط،  األبيƯمتر على حدود البحر كيلو 1280احلي يمتد على أكƛر من فالجزائر بلد س      
ألف  100مليون ǋكتار إضافة إلى  9,5ـ ة مخصصة للصيد البحري تقدر بشاسعيملك مساحة بحرية 

 األحياء تربية نشاطǋكتار من المسطحات المائية موزعة على التراƔ الوطني يمكن استغاللها في 
   .المائية والصيد القاري

باإلضافة إلى وجود  ،طن 500.000بحوالي  يقدر مخزون سمكي في المياه الساحليةب يزخركما 
وكذا احتياطي  ،عاليةجد مخزون معتبر من األسماك كƛيرة الترحال واألسماك النبيلة ذات قيمة تجارية 

نوع  600واألصداف البحرية، زيادة على أكƛر من  ،وقنافذ البحر ،واالسفنجيات ،ضخم من المرجان
   .)2(...)الصيدلة الري،لطƔ، مواد التجميل، الفالحة ا( من الطحالƔ البحرية ذات االستعماالت المختلفة

 درجة نمنذ االستقالل يبيŎ الصيد البحري وتربية المائيات استعراƯ تاريƣ قطاعƎن ف رغم ذلك       
  .دون استƛمار ƛروة بهذا الحجم والفرص توإǋدار الوق التهميƫ واإلقصاءمعاناته من 

المكانة الالئقة به بين القطاعات االقتصادية األخرى، الشيء ه ءفالسياسات المتعاقبة لم تستطع إعطا
Ňبه ىالذي أد ،Ʃوالوقوع في اإللحاق الهامشي بعدد من  إلى التقوقع على الذات واالنكفاء على النف

   .والتقهقر كان مصيره التخلفف ،القطاعات التي ال تعلوه شƋنا ولم تمنحه االǋتمام الالزم
  ــــــــــــــــــــــ

، ومدى قدرته على تشجيع 2001- 08-20، المتعلق بتطوير االستƛمار، المؤرخ في 03- 01محمد يوسفي، مضمون أحكام األمر رقم ): 1(
  .25و 22، الجزائر، ص 2002، 1االستƛمارات الوطنية واألجنبية، مجلة إدارة، مجلة المدرسة الوطنية لǘدارة، العـدد 

(2)  :  Ministère de la pêche et de ressources halieutiques, programme d'activité du secteur, Février 2000, p 06. 
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في ظل مرحلة اقتصادية جديدة تقتضي ضرورة توجيه الموارد إلى ، وقعاالو انطالقا من ǋذا       
من خالل في استكمال النسيج االقتصادي القطاع  ةألǋمي إدراكاو ،خلق الƛروة وتوفير مناصƔ الشغل

ترشيد و وتƛمينهاالمحافظة على الƛروة الصيدية لضرورة و، في تحقيق األمن الغذائي الةالفعŇ ساǋمتهم
 )1(1999ديسمبر  24في وزارة تم ترقية القطاع إلى مصاف  وحماية المورد لǖجيال القادمة، تسييرǋا

  .ةروƛليعبر عن قدراته الكامنة ويفرƯ نفسه ضمن نسق االقتصاد الوطني كمصدر لخلق ال
لقد كان إحداƚ وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بمƛابة الحلقة المفقودة في سلسلة نمو        

 تهوإدار هوتنظيم لت لها صالحية إعادة بنائهخوŎ حيƚ ،وتربية المائيات الصيد البحري قطاع وتطور
   )2(.الوطني في االقتصاد اندماجهالعمل على و هوتسيير

من خالل اعتماد للقطاع  وزارة في تطبيق سياسة تهدف إلى التنمية المستديمةلاألجل ذلك، شرعت 
نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والمخطط الوطني لتنمية الصيد  االستراتيجية الوطنية لتنمية
عادة االعتبار وإعادة البناء سعيا منها إلالمنبƛق عنها، ) 2007-2003(البحري وتربية المائيات 

من خالل ترتيبات المخطط الوطني لدعم ودفعا قويا طبيعيا  اعرفا امتداد نتصادي للقطاع، اللذياالق
ƫيل  وإبراز األساسية،االقتصادي الذي أريد به تقوية القطاعات االقتصادية  اإلنعاǋƋأو إعادة ت

  .اقتصاديقطاعات النشاطات التي كانت في حالة خمول 
وزارة برسم خرائط ال باشرت ،ǋذا القطاع اقتصادياتدة في من أجل بعƚ ديناميكية جديو       

Ůلة لتنمية تربية المائياتالموارد الصيدية البحرية والمواقع المؤǋاستصدار القانون رقم ب ، كما قامت
 هوكذا نصوص )3(المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات ،2001-07-03في  خ، المؤر01-11
  .ǋذا الميدان ياالستƛمار فوشروط  المتعلق بكيفياتالتنظيمي  اإلطار تجديدإضافة إلى ، لتطبيقيةا
ا بنسبة نمو تقدر بƋكƛر من ظمنذ نشƋة الوزارة تحسنا ملحو لقد عرف اإلنتاƜ الصيدي الوطني       

طن ناقال  49,46قبل نشƋتها، وارتفاعا بلƸ  مقارنة بمتوسط المعدل للسنوات العشر األخيرة بالمئة 39
   . 2005طن مسجلة سنة  1394,58إلى  1999طن سنة  89,818من  نزالاإلمعدل 

سنة /فرد/كƸ 5,10إلى  1999سنة عام /فرد/كƸ 3,02كما ارتفعت الحصة االستهالكية الوطنية من 
والشيء ذاته بالنسبة لنمو مناصƔ الشغل المستحدƛة الذي قارƔ األضعاف األربعة، حيƚ  ،2005عام

  .)4(منصƔ 50102مع تراكم  2005عام منصƔ  12600إلى 2000منصƔ عام  3378انتقل من 
  ــــــــــــــــــــــ

)1 :( Ɣالمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،1999-12-24في المؤرخ ،300-99الرئاسي رقم  المرسومأنشئت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بموج ،
Ɯ.5ص  ،1999-12- 26المؤرخة في ، 33 ع.ر.  
م مة رئيƩ الجمهورية التي بعƚ بها إلى المشاركين ليختتم بها الصالون الدولي الƛاني للصيد البحري وتربية المائيات، الذي نظŰانظر كل :)2(

 ƣإلى  29بتاري Ʃوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر من إعادة البناء  عن ،2005أفريل  02مار
  .20- 16، ص 2005ماƜ االقتصادي، ديسمبر ندإلى اال

)3:( Ɯ.3، ص 2001- 07-08مؤرخة في ال، 36ع .ر.  
  . 2006، جويلية 2005-2000وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، إحصائيات الصيد البحري  :)4(
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 ياالقتصاد، تظهر للعيان الدور األخيرةإن النتائج المتحصل عليها، خالل السنوات الستة        
توفير بروتين  فياألساسية والفعŇالة يمكن أن يؤديه القطاع من خالل مساǋمته  الذي واالجتماعي

عن قيمته  ك، ناǋي)1(يتفوق بها على كل اللحوم رفيعةذو قيمة غذائية  )protéine animale( حيواني
لصعبة عن طريق مناصƔ الشغل، وتمويل خزينة الدولة بالعملة ا ƚإلى استحدا إضافة، العاليةالصحية 

 . خارƜ مجال المحروقات ةوخلق الƛرو تصدير منتجات الصيد البحري وتربية المائيات،

للنهوƯ بهذا القطاع وفتح المجال لالستغالل األوفر والعقالني للموارد  وǋذا ما يستدعي بذل الجهود
   .السمكية بتحفيز االستƛمار فيه مع المحافظة على استدامتها وتجددǋا

 ه، وقد تعددت محاوالت تعريفتحديدهيصعƔ على رجال القانون  ياقتصادمفهوم  رستƛماالا يعد     
  :منها، نذكر من قبل رجال االقتصاد

  ،)2(" كل اكتساƔ ألموال من أجل الحصول على منتوƜ أو استهالكهاالستƛمار ǋو  " *
ونظرية التنمية،  ية التقلبات،االستƛمار في قلƔ الحياة االقتصادية، والنظرية النقدية، ونظريوجد  "* 

  ."ونظرية الفائدة، ونظرية المقاول واالدخار ورأƩ المال والدخل، ونظرية التنبؤ واالختيارات النصيبية
في نظر االقتصاديين واسع،  التعريفǋذا يعني أن االستƛمار يدخل في كل المجاالت، ويبقى     

 Ɣرؤمتشع ƚالƛ الرؤية االقتصادية، الرؤية المحاسبية (ى أساسية وغير دقيق، وبذلك يقع اختالف بين
عند معظم االختصاصيين ǋو عمل يهتم برفع مستوى المنتوجات، إذ يƋخذ ، وإن كان )والرؤية المالية

شكل نفقة مالية حالية وحاضرة تدفع أمال في أنها ستعطي إيرادات أكبر من النفقة األصلية، والفرق 
   )3(.قة األصلية يمƛل األرباƟالمستقبلية والنف تبين اإليرادا

الرجوع إلى النصوص  يتعين، متفق عليه لتحديد مفهوم االستƛمار قانوني وفي غياƔ تعريف    
شهدتها فترة اتفاقيات االستƛمار الƛنائية التي مختلف ، حيƚ نجد ومحاولة استنباطه القانونية التي تناولته

تعريف قد تناولت Ɵ على االستƛمار األجنبي الخاص، التسعينات وما بعدǋا، السيما على إƛر االنفتا
 5مؤرخ في ال 345- 91رئاسي رقم المرسوم األولى من ال المادةف بصياغات متقاربة جدا، )4(االستƛمار

تضمن المصادقة على االتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية ، الم1991أكتوبر سنة 
والحماية المتبادلة  بالتشجيعادي البلجيكي اللكسمبورغي، المتعلق الديمقراطية الشعبية واالتحاد االقتص

 ƣمارات، الموقع بالجزائر بتاريƛ5(1991أبريل سنة  24لالست( ،Ňعلى أنت نص:  
  ـــــــــــــــــــــــ

  .كيلوغرامات من اللحم األحمر) 04(اجدة في أربع تعادل نفƩ الكمية المتو) السردين مƛال(كمية البروتين المتواجدة في كيلوغرام واحد من السمك األزرق  ):1(
وǋو أحد المكونات الرئيسية الƛالƛة لǖغذية  يتكون من سلسلة من األحماƯ اǓمينية،، ضروري في تركيƔ ووظيفة كل الخاليا الحيةالبروتين مركƔ عضوي (

  ).وجد بكƛرة في اللحومي، حيƚ الكربوǋيدرات والدǋونبجانƔ  مالمهمة للجس
  .2 -1ص  ،1999الجزائر،  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،في الجزائر االستƛمارات قانون ،كمال عليوƫ قربوع :)2(
  .26-24-18- 17، ص 2003شوام بوشامة، تقييم واختيار االستƛمارات، دار الغرƔ للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، وǋران، ): 3(
، وكذا النصوص القانونية األخرى في 2001وعام  1991يات االستƛمار الƛنائية التي شهدتها الفترة الممتدة بين انظر التعاريف التي تناولتها مختلف اتفاق): 4(

  * Chérif BENNADJI, vocabulaire juridique, OPU, Alger, 2006         :اǓتيالمرجع 
)5 :(Ɯ.1775، ص1991- 10-06، المؤرخة في 46ع .ر.  
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عنصر من األصول مهما كان نوعه، وكل حصة مباشرة أو غير مباشرة  تبيŎن كل" استƛمارات"كلمة « 
نقدية كانت أم عينية أم خدمات، مستƛمرة أو أعيد استƛمارǋا في أي قطاع نشاط اقتصادي مهما كان 

  .نوعه
  :وتعتبر في نظر ǋذا االتفاق، على سبيل المƛال ال الحصر، كاستƛمارات

الحقوق العينية مƛل الرǋن العقاري، االمتيازات، والرǋن الحيازي  األمالك المنقولة والعقارية وكذلك -أ 
  . وحق االنتفاع والحقوق المماƛلة

Ɣ- ل أقلية إاألسهم، الحصص االجتماعية، وكل شكل من األشكال األخرى للمشاركة حتى وƛن كانت تم
  .أو غير مباشرة في الشركات المؤسسة على إقليم أحد األطراف المتعاقدة

Ɯ- حقوق في الخدمات التي لها قيمة اقتصاديةالااللتزامات، الديون و.  
  .حقوق المؤلف، حقوق الملكية الصناعية، األساليƔ التقنية، األسماء المسجلة والمحل التجاري - د
السيما تلك المتعلقة بالتنقيƔ، والزرع، واستخراƜ أو (امتيازات القانون العام أو االمتيازات التعاقدية  -ه

فيما يتصل بالحقوق الناتجة مباشرة عن االتفاقيات المبرمة مابين المستƛمر ) الل الموارد الطبيعيةاستغ
  . المستفيد من االمتياز وصاحƔ االمتياز

يمكن أن يمƩ أي تعديل للشكل القانوني الذي تم في إطاره استƛمار أو إعادة استƛمار الممتلكات  ال
   .»فهوم ǋذا االتفاقورؤوƩ األموال، صفة االستƛمارات في م

، 2006-04- 03المؤرخ في  128- 06رئاسي رقم المرسوم المادة األولى من الحديƛا ت نصŇ اكم     
تضمن التصديق على االتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فدرالية الم

  :على ما يلي)1(2006- 03-10بالجزائر في ، الموقع روسيا حول الترقية والحماية المتبادلة لالستƛمارات
  :كل نوع من األصول ويتضمن على الخصوص وليƩ على سبيل الحصر" االستƛمار " يقصد بـ« 

األمالك المنقولة وغير المنقولة وكذا الحقوق األخرى كالبيع اإليجاري والرǋن العقاري أو  - 1
  الحيازي أو رǋون أخرى،

  شركات وكل أشكال المشاركة األخرى في رأسمال الشركات،األسهم والحصص والسندات في ال - 2
  المطالبات بالمال أو بƋية خدمة ذات قيمة اقتصادية متعاقد عليها، - 3
حقوق الملكية الفكرية، وعلى الخصوص حقوق المؤلف والبراءات والنماذƜ والتصاميم المسجلة  - 4

  والتجارية والمهارة، والعالمات التجارية واألسماء التجارية واألساليƔ التقنية
5 -  ƚالتشريع أو عقد، بما في ذلك االمتيازات الخاصة بالبح Ɣالحقوق أو الرخص الممنوحة بموج

  .عن الموارد الطبيعية وزراعتها واستخراجها أو استغاللها
أي تغيير يطرأ على الشكل الذي استƛمرت فيه األصول ال يؤƛر في صفتها كاستƛمارات، إذا كان ǋذا 

  .  »ر ال يخالف التشريع المعمول به لدى الطرف المتعاقد الذي أنجزت في إقليمه االستƛماراتالتغيي
  ــــــــــــــــــــــ 
)1 :(Ɯ.14، ص2006-04-05، المؤرخة في 21ع .ر.  
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  :االستƛمار كما يلي 03- 01المادة الƛانية من األمر رقم  عرŇفتفي حين   
  :ير ما يƋتفي مفهوم ǋذا األم ريقصد باالستƛما" 
 إعادة اقتناء أصول تندرƜ في إطار استحداƚ نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات اإلنتاƜ، أو -  1

  الهيكلة،التǋƋيل، أو إعادة 
  المساǋمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساǋمات نقدية أو عينية، -  2
  ".استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية -  3

) أجنبي-عام، وطني-معنوي، خاص -طبيعي(شخص القيام عام بمفهوم  يعني رتƛماإذا كان االس          
في نشاط  هنوع من أصول أيأو  ،أو خبراته وممتلكاته مباشرة أو بواسطة تابعيه باستغالل أمواله

اقتصادي على وجه االستقالل في مكان ما، فƎن المقصود بالنظام القانوني لالستƛمار في مجال الصيد 
مة لشروط قيام المستƛمر بهذا النشاط أيا تربية المائيات ǋو مجموعة القواعد القانونية المنظňالبحري و

  ).  تشريعية، تنظيمية(طبيعة ǋذه القواعد  تكان
من الضروري  فقد كان، من الدستور 17ألحكام المادة  اوطنيا استنادالƛروة السمكية ملكا  وباعتبار       

وتƋطيرǋا بموجƔ نصوص  محددةلبحري وتربية المائيات بشروط قانونية تقييد ممارسة نشاط الصيد ا
المتعلق بالصيد البحري وتربية  ،11- 01قانون رقم العلى رأسها نذكر تشريعية وتنظيمية خاصة 

يحدد شروط ممارسة الذي  ،2003-12-13مؤرخ في ال ،481-03والمرسوم التنفيذي رقم المائيات
  .نشاطا مقننا وتربية المائيات وبذلك يعد نشاط الصيد البحري، )1(الصيد البحري وكيفياتها

زائر، ظهر أول مرة في جطات المقننة مفهوم جديد في القوانين المتعلقة باالستƛمار في الاالنش       
إطار قانوني وتنظيمي  يحكمهتعني عبارة نشاط مقنن أن النشاط و ،)2(12- 93المرسوم التشريعي رقم 
   ).، تقنيةقانونية، مهنية( وممارسته تمƩ عدة جوانƔ  هينة لاللتحاق بمحدد يضع شروط مع

المتعلق بمعايير تحديد وتƋطير النشاطات والمهن المقننة  40-97المرسوم التنفيذي رقم  اعتبرقد ف
كل نشاط أو مهنة خاضعة للقيد في السجل التجاري تتطلƔ  ، أن)3(الخاضعة للقيد في السجل التجاري

ووسائل تفعيلها توفر شروط خاصة حتى يتم  اأو محله اأو مضمونهطبيعتها ظرا لأو تستوجƔ ن
  .)4(الترخيص بممارستها كمهنة مقننة أو نشاطا مقننا

  ــــــــــــــــــــــ
)1:( Ɯ. 9ص ،2003- 12-14مؤرخة في ال، 78 ع.ر.  

(2): Chérif BENNADJI, la notion d´activités réglementées, IDARA, revue de l´école nationale d´administration, 
volume 10, nº02, pp 25-26. 

المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في  ،1997-01-18، المؤرخ في 40-97التنفيذي رقم من المرسوم  02انظر المادة : )3(
- 10-14، المؤرخ في 313-2000، وانظر المرسوم التنفيذي رقم 7، ص 1997- 01-19، المؤرخة في 05ع .ر.ǋ Ɯا،السجل التجاري وتƋطير

الفقرة الƛانية من  05وانظر كذلك المادة . 14، ص2000- 10-18المؤرخة في  61ع .ر.، 40Ɯ- 97، الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000
 . 49، ص1990- 08-22المؤرخة في ، 36ع .ر.، المتعلق بالسجل التجاري، 1990Ɯ- 08-18المؤرخ في  22-90القانون رقم 

االستƛمارÞ  ل تستبعد المهن المقننة من ميدانلكن قوانين االستƛمارات الصادرة في السنوات األخيرة لم تذكر إال عبارة النشاطات المقننة فه :)4(
  *BENNADJI, op.cit, p28 Chérif:   ظران
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ولكل  ،)1(جميع النشاطات االقتصادية مقننة وقد شمل التقنين العديد من النشاطات، حتى تكاد تكون     
نشاط ما يبرر تقنينه أو تƋطيره لذلك فƋشكال التقنين متعددة حسǋ Ɣدفها، وفي ǋذا اإلطار تنص المادة 

على أن تصنيف النشاطات ضمن النشاطات المقننة يخضع  40-97من المرسوم التنفيذي رقم  03
  :تكون مرتبطة أو ذات عالقة بالمجاالت التاليةت ، أو اعتبارالوجود انشغاالت ومصالح أساسية

 النظام العام، -

 أمن الممتلكات واألشخاص، -

 حماية الصحة العمومية، -

 الخلق واǓداƔ، حماية -

 حماية الخواص ومصالحهم المشروعة، -

- Ŏروة الوطنية والممتلكات العمومية التي تكوƛروة الوطنية،حماية الƛن ال  

 مية واإلطار المعيشي للسكان،احترام البيئة والمواقع المح -

  .حماية االقتصاد الوطني -
ومن المؤكد أن الهدف من تقنين نشاط الصيد البحري وتربية المائيات ال يجد أساسه في حماية      

 ،فحسƔ، وإنما أيضا في حفظ الصحة العمومية هانالوطنية والممتلكات العمومية التي تكوŎ الƛروة
     . محمية واإلطار المعيشي للسكان وكذا حماية االقتصاد الوطنيواحترام البيئة والمواقع ال

     آليات ، إجراءات(تخضع ǋذه النشاطات باعتبارǋا نوع من االستƛمارات ألحكام قانون االستƛمار      
الخاصة بها  ضع أيضا لǖنظمة القانونيةتخ كما ،)االستƛمار لفائدة المتعاملين االقتصاديين توضمانا
، )االستƛمارالمتعلق بتطوير  03- 01رقم  األمرمن  04/1المادة (رǋا وتستلزم مراعاة أحكامها سيŎالتي ت

ضرورة مع ǋذه القوانين والتنظيمات  دتهحدŇالنظام القانوني الذي  بƎتباعبذلك يمكن االستƛمار فيها و
حرة  تتعتبر نشاطا قننةالنشاطات الم ألن ،الحرية المقررة لالستƛمار في النشاطات االقتصادية مراعاة
الحد األدنى  شكلالذي يلتدخل ا وسيلةالتقنين  يعدحيƚ  ،بشكل بسيطوبمقتضى القانون  منظمةولكنها 

  .)2(الحرية االقتصادية يديقتل
إذا كانت حرية التجارة والصناعة تتضمن حرية مباشرة النشاط وحرية المنافسة، فƎن حرية و    

  .االقتصادي قامة أو اإلنشاء وحرية ممارسة أو استغالل النشاطمباشرة النشاط تقتضي حرية اإل
، وإنما يكون ياالقتصادوال يعني االعتراف بحرية التجارة والصناعة غياƔ تدخل الدولة في المجال 

  .بصفة ƛانوية أو تدخل ذو طابع ƛانوي
  
  

ــــــــــــــــــــــ  
 . 194، ص 0200 ،الحقوق، بن عكنون ةة في الجزائر، رسالة ماجستير، كليقايد ياسين، قانون المنافسة واألشخاص العمومي :)1(

 (2): Chérif BENNADJI, op.cit, p 25. 
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مبدأ حرية التجارة والصناعة لǖشخاص إمكانية ممارسة النشاطات ذات الطابع االقتصادي  يمنح       
لدستور الساري المفعول حاليا على من ا 37إذ تنص المادة  بكل حرية لكن في إطار القواعد القانونية،

وǋو بذلك يحمل في طياته  ،"حرية التجارة والصناعة مƮمونة وتمارس في ƯƋار القانون"أن 
تنظيم عدة قطاعات اقتصادية  لاالعتراف بالحق في المبادرة الحرة واالعتراف بتدخل المشرع من أج

Ŏا هر أنيقدǋطيرƋمجموعة من القيود من  من الالزم ت Ưذا المبدأ العام، شريطة أنبفرǋ نها تضييقƋش 
ǋذا يدل على أن تƋطير وتنظيم ǋذه الحرية يجƔ أن ولضمانات األساسية للحرية المقررة، ال يمƩ با
ظيمي يجƔ أن يستند إلى نص نصوص تشريعية فƋي قيد يƋتي به نص تنبأي  "lois " يتم بقوانين
  .تشريعي

تنجز اǗستثمارات في " :على أنه 03-01عة من األمر رقم المادة الرابالفقرة األولى من تنص كما 
  )1(."حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاƯات المقننة وحماية البيئة

إن ربط المشرع حرية االستƛمار، الذي ال يقتضي الشروع في إنجازه وفقا لنص الفقرة الƛالƛة من        
ه لدى وكالة تطوير االستƛمار، بوجوƔ مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة ǋذه المادة إال التصريح ب

ويضفي على  الممنوحة للمستƛمرص من مجال الحرية المقننة وحماية البيئة، من شƋنه أن يقلŰبالنشاطات 
 المشرع تكمن في إقرار األولىالنص غموضا والتباسا يوحيان باحتوائه فكرتين متناقضتين ومتنافرتين، 

والƛانية تقيده بƋحكام التنظيمات المتعلقة  ،طات االقتصاديةاحرية المستƛمر في مباشرة النش الصريح لمبدأ
، )2(تهعلى محدودي يالرية االستƛمار ودلحبالنشاطات المقننة وحماية البيئة، فهذا الربط يعتبرا قيدا على 

  .تمƩ بالنظام العام أن ال شريطةبل تمارƩ في إطار بعƯ القيود  ،فالحرية ǋنا ليست مطلقة
يجري  اللجوء إلى سن نظام قانوني معين في أي مجتمع متحضرأن  لكن ال يجƔ أن يغيƔ عن النظر

يشكل عدم تحديدǋا أو ضبطها خطرا  -سواء كانت اجتماعية، اقتصادية، أو غيرǋا-عندما توجد ظواǋر
سة الدولة إزاءǋا في قواعد عامة ما يهدد مصالح ǋذا المجتمع، في حين يؤدي تنظيمها وصياغة سيا
  .ومجردة إلى تحقيق المصلحة المرجوة للمجتمع في االستقرار والتقدم

االستƛمار  ، فƎنمقنن نشاط الصيد البحري وتربية المائيات نشاط صناعي وتجاري نباعتبار أ       
يدة إال ألسباƔ ممارسته مقااللتحاق به وحرية  فيه يشكل مبدئيا حق اقتصادي، ال يمكن أن تكون
Ňعلى حريات اقتصادية قد أقر Ʃا الدستور الجزائرشرعية، فهو مؤسǋيوأ ،ي őأن  حد Ɣأو منع لها يج

  .ويتعلق األمر ǋنا بقاعدة تشريعية دون سواǋا ،يجد مصدره في القانون
البدء  الشروط التي يخضع لها إنجاز نشاط ما عند االلتحاق به من أجل ديقوم التقنين على تحدي      

  في وضع غير مانع ، أصبح االلتحاق شروطالشخص  ىƎذا ما استوف، فباشرة ممارستهفيه وعند م
  ـــــــــــــــــــــ

، الذي يعدل ويتمم 2006- 07-15المؤرخ في  08-06وǋو نفƩ نص الشطر األول من الفقرة األولى من المادة الرابعة من األمر رقم : )1(
  . 17، ص2006- 07-19، المؤرخة في 47ع .ر.والمتعلق بتطوير االستƛمار، Ɯ 2001-08-20ي المؤرخ ف 03-01األمر رقم 

  . 29- 28محمد يوسفي، المرجع السابق، ص ):2(
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   .يؤǋله لدخول وممارسة النشاط المرغوƔ فيه 
Ʃذا األساǋ ذه  نحاول بناء علىǋ مار ينظمالنظام القانوني الذي  ودراسة تبيانالرسالة من خاللƛاالست 

إبراز  من خاللالقانوني المحدد له، وذلك  راإلطاأو  الصيد البحري وتربية المائيات مجال يف
الصيد البحري وتربية في مجال ستƛمار االكل راغƔ في  التي يخضع لهاالقانونية الشروط وتوضيح 

   المائيات من جهة،
   .الستƛمارا حرية مبدأل الموضوعةالقانونية ة النصوص باستجنبحƚ عن مدى اومن جهة أخرى 

  : التالية القانونيةنريد من خالل ǋذا البحƚ حل اإلشكالية    
  Þال الصيد البحري وتربية المائياتلالستƛمار في مج ومنسجم ǋل ǋناك نظام قانوني متكامل -

الصيد  مجاللالستƛمار في متكامال قانونيا ǋل استطاع المشرع الجزائري أن يضع نظاما بمعنى آخر 
يمكنه أن يؤدي دورا اقتصاديا مميزا على غرار القطاعات األخرى من ، وتربية المائياتي البحر

النسيج االقتصادي الوطني في ظل اقتصاد السوق الذي تطبعه حرية المبادرة وتحرير الطاقات والحد 
  Þتحقيق ضمان حرية االستƛمار المكرسة دستوريافي ذلك  ىعارǋل ، ومن تدخل اإلدارة قدر اإلمكان

  :ومن خالل تفكيك ǋذه اإلشكالية تندرƜ التساؤالت التالية        
وال  قصورال أو نقصال هابوشيمتجانسة ومتناسقة ومتكاملة ال  اأحكامتضمنت النصوص ǋل  *      

    تناقÞƯالأو الغموƯ يتخللها 

 تربية المائياتو الصيد البحرينشاط ǋل تستجيƔ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة ب *     
Þمارƛوحرية التجارة والصناعة، وكذا حرية االست Ɵللتحوالت االقتصادية ومتطلباتها في ظل االنفتا 

  يعكƩ مبدأ حرية االستƛمارÞ  و بالبساطة والمرونة القانوني ǋل يتميز ǋذا النظامو
  حريةمبدأ ك قيدا للذإلى أي حد يعد  ،وتربية المائيات نشاط مقننالبحري نشاط الصيد  باعتبار *  

Þمارƛمار في  التنظيم المتعلققيد يأي مدى  ىوإل االستƛذا النشاط ذات المبدأباالستǋÞ 

 ǋي شروط ممارستهÞ وما الصيد البحري وتربية المائيات بنشاط وط االلتحاقرماǋي ش*   

 النشاطاتÞ الشروط يحقق الغرƯ من تƋطير ǋذه تلكǋل تحديد : بالنظر إلى النشاط في حد ذاته     

تحقيق حمايتها وÞ وبالتالي المحافظة على الƛروة السمكيةǋل تمتاز بالصرامة الكافية التي تضمن و
  Þوحماية االقتصاد الوطني مفهوم االستدامة واحترام البيئة

الشروط مرنة تسمح بجذƔ أكبر عدد من  تعد تلكǋل  :وبالنظر إلى الشخص القائم بهذا النشاط
ǋمرين وتحفزƛل المستǋقل كاƛأم أنها ت Þفي م على اإلقبال Ɣعند  وأ بهعند االلتحاق سواء النشاط الراغ

    Þهاستƛمارمسار  تعيقتنفره و، فممارسته
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موضوع الصيد البحري وتربية المائيات يبدو غريبا أو باألحرى  ، وألنعلى ضوء ǋذه التساؤالت     
تحديد معالم قطاع الصيد البحري بفصل تمهيدي ل استهلنا بحƛنا راسات القانونيةدليƩ مƋلوفا في ال

، هالستƛمار فيالذي يؤطر اوتعريفه قبل تحليل ومناقشة النظام القانوني  وتربية المائيات في الجزائر
  :كما يليتتبلور الخطة ل ،توضيحه واستيعابه نمهŎد السبيل للوصول إلى لƔ الموضوع ويتيŊسر حتى

  
  قƯاƱ الصيد البحري وتربية المائيات في الجزائر تحديد معالم :التمهيديالفصل 

  تعريف قƯاƱ الصيد البحري وتربية المائيات :المبحƘ اǓول      
 Ɣمفهوم الصيد البحري وتربية المائيات  :األولالمطل  
 Ɣانيالمطلƛطبيعيةال قدرات قطاع الصيد البحري  :ال  

ƚالƛال Ɣمية قطاع الصيد البحري وتربية : المطلǋياتالمائأ  
       Ƙور  :الثانيالمبحƯتƱاƯرفي الجزائ المائياتالبحري وتربية  الصيد ق  

  وضع نشاط الصيد البحري قبل االستقالل  :المطلƔ األول
 Ɣانيالمطلƛاالستقالل غداةتطور قطاع الصيد البحري مراحل  :ال  

  المائياتالصيد البحري وتربية بنشاƯ  اǗلتحاق شروƯ :الفصل اǓول
  ةالمتعلقة باǓشخاص المستثمر الشروƯ :اǓولبحƘ مال      

 Ɣمجهز سفن الصيد البحري :األولالمطل   
   ومؤسسات التربية والزرعالبحري مستغلي مؤسسات الصيد  :المطلƔ الƛاني

  الصيد البحري ƈداةالمتعلقة بمناƯق و الشروƯ :بحƘ الثانيمال      
 Ɣمناطق الصيد البحري تحديد :األولالمطل  
   )السفينة( الصيد البحري Ƌداةالمتعلقة ب شروطال :الƛانيƔ المطل
  المائياتالصيد البحري وتربية  الترخيص اǕداري لاللتحاق بنشاƯ شرƯ: بحƘ الثالƘلما      

    Ɣالترخيص بالصيد التجاري البحري والقاري :األولالمطل   
    Ɣانيالمطلƛرخصة الصيد البحري :ال   

   Ɣالمطل ƚالƛاالمتياز نظام: ال  
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  الصيد البحري وتربية المائيات ممارسة نشاƯ شروƯ: الفصل الثاني          

  علǍ المستثمر ƈثناƅ ممارسة النشاƯ  المفروƮة اǗلتزامات :بحƘ اǓولمال         
 Ɣالتزامات مجهز سفن الصيد البحري  :األولالمطل  
 Ɣانيالمطلƛارد البيولوجية البحرية استغالل المو ةالتزامات مدير مؤسس :ال  

    Ɣالمطلƚالƛالتزامات مدير مؤسسة تربية المائيات  :ال  
 Ɣااللتزامات المشتركة  :الرابعالمطل  

   الصيد البحري وتربية المائيات نشاƯرقابة  :الثانيبحƘ مال         
  شرطة الصيد البحري: المطلƔ األول   
  الصيد البحري نعلى متن سف نالمالحظيدور : المطلƔ الƛاني   
         Ƙالثال Ƙالعقوبات : المبح  
  العقوبات اإلدارية: المطلƔ األول   
  العقوبات الجزائية : المطلƔ الƛاني   

    الخاتمة
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  تحديد معالم قƯاƱ الصيد البحري وتربية المائيات في الجزائر                                              الفصل التمهيدي

 1

                   

   تمهيد
 Ɣروة سمكية  % 75تغطي البحار ما يقرƛ ا علىǋمن مساحة الكرة األرضية، وبالرغم من توفر

  .معتبرة ومتجددة، إلى أن مكانة نشاط الصيد البحري تبقى متƋخرة في بعƯ الدول
لƛروة السمكية إن أǋمية الƛروة السمكية وأƛرǋا في تحقيق األمن الغذائي وعالقة المحافظة على ا

بالمحافظة على الƛروة المائية، والمحيط، والبيئة، تكتسي أǋمية بالغة على المستوى العالمي بصفة عامة 
وعلى مستوى الدول النامية بصفة خاصة نظرا للعجز الغذائي الذي تعاني منه وما ينتج عنه من سوء 

  .التغذية وانعكاساته على صحة الفرد

عن نظرǋا خيراته وكنوزه سنين طوال، تدرك اليوم،  Ɣهرǋا للبحر وغاأدارت ظ يإن الجزائر الت
أكƛر من أي وقت مضى، ضرورة تدارك وضعها بƋن تولي وجهها شطره وتهتم به وبكل المسطحات 

تزخر بها، خاصة وأنها تتمتع بقدرات طبيعية ǋائلة تمكŰنها من ارتقاء معارƜ التطور، إذا ما  يالمائية الت
  . استغاللها واستƛمارǋا ſƛمňنت ورشŰد

يتميز قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في الجزائر بجملة من الخصائص يتحدد على أساسها 
 تتسمح له أن يلعƔ على غرار بقية القطاعا يوالت ،لالستغاللحجم ونوع الƛروة السمكية المتاحة 

ة بالغة إلى جانƔ الدور الغذائي الذي ة متعددة ذات أǋمييجتماعااقتصادية و اأدوار األخرى االقتصادية
  .بعد أن ņǋمƫŎ وأǋمňل كƛيرا جعلت ǋذا القطاع يرتقي إلى صف وزاري قائم بذاته ،يضطلع به

الصيد البحري وتربية المائيات  مجال يالستƛمار فالنظام القانوني ليدعونا الخوƯ في موضوع 
قطاعا متميزا من قطاعات النسيج  هصوصيات تجعلما يحويه من خبووالتعريف به  تناول ماǋية ǋذا الميدان

لذلك ، يكنز ƛروة ǋائلة ويجود بƋرباƟ طائلة ويستهوي الكƛير من رجال األعمال وأصحاƔ المال االقتصادي
الضرورة تناول ǋذا الفصل توطئة للدخول في لƔ الموضوع حتى يتيسر فهمه وإدراك كنهه،  اتلح علين

  .ألغازا ال يفقهها القارىء وال يعيها هبال تكون المفاǋيم الخاصة  ىوحت
ولنا أمل كبير أن يكون تهيئة ألرضية كل باحƚ يريد أن يتعمق في ǋذا الموضوع بعد أن شحت فيه       

  .الدراسات بمختلف شعبها، ناǋيك عن الدراسات القانونية
ه ائر من خالل تعريفنحاول في ǋذا الفصل تحديد معالم قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في الجز

التطرق إلى مفهوم الصيد البحري وتربية المائيات، قدرات القطاع المتاحة، معرفة أǋميته في مجال األمن و
 في الجزائر القطاع اات التي شهدǋا ǋذتطورال إبرازƛم  ،)المبحƚ األول( الغذائي واالقتصادي واالجتماعي

  .)المبحƚ الƛاني(
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  تعريف قƯاƱ الصيد البحري وتربية المائيات :المبحƘ اǓول
مفهوم الصيد دراسة نتناول في ǋذا المبحƚ تعريف قطاع الصيد البحري وتربية المائيات من خالل 

أǋمية ، ƛم )المطلƔ الƛاني(الطبيعية قدرات قطاع الصيد البحري ، )المطلƔ األول( البحري وتربية المائيات
  .)المطلƔ الƛالƚ(قطاع ǋذا ال

 مفهوم الصيد البحري وتربية المائيات:  المƯلƒ اǓول

، )فرع أول(تعريف الصيد البحري وأنواعه من خالل  مفهوم الصيد البحري وتربية المائيات نوضح
  ).فرع ƛاني(ماǋية تربية المائيات وتحديد 

  تعريف الصيد البحري وƈنواعǈ: الفرƱ اǓول
ǍولǓيف الصيد البحريتعر: الفقرة ا  

 ،أخذ حيوان بالشƃصŇ أو أوقعه في الشرك أو أصابه بالبارود: الصيد لغة مصدر كلمة صاد وتعني
  )1(.ويقال أيضا اصطاد حيوانا بمعنى قنصه وأخذه بحيلة

 صيد البحرſلكم  لŬحŷ ĄƈŇ:ا المولى الحكيم العليم في قولهمأشار إليه ، صيد بري وصيد قاري،والصيد نوعان
ـŬارŁةŇ وحłرōمŁ عليكم متاعا لكم و łǈمłوƯعا   .)Ŷ)2ما دłمتŽم حłرłمńا واتŬقوا اŶ الƤي Ƌليǈ تŽحشŻرون صيد البرōللسŉي

وǋو الطيور وغيرǋا، وكاألرانƔ والغزالن  يةالبرŎ تالحيوانا قنص) la chasse( بريالصيد باليقصد 
   )3(.تنظمه قوانين خاصةيخضع ل

يقصد به عملية القبƯ على السمك والموارد البيولوجية فوع دراستنا موض )la pêche( بحريالصيد أما ال
  .طبيعية أو اصطناعية )4(األخرى سواء كانت داخل مصايد

ري وتربية حالمتعلق بالصيد الب 11- 01رقم قانونال من 2/3أما الصيد قانونا فقد أوردت المادة 
  :بقولهاالمتعلقة بذات الموضوع  لنصوصامن  اهسبقتعريفا دقيقا لكلمة الصيد مقارنة بما  المائيات

كل نشاط يرمي إلى قنص أو جمع أو استخراƜ موارد بيولوجية، يشكل الماء وسط حياتها الدائم أو : الصيد "
Ɣالغال ".  
Ňنها الموارد البيولوجية االفقرة األولى منه فتوعرƋاألسماك والقشريات والرخويات واالسفنجيات  :"ب

  ."مرجان والنباتات وكل جسم عضوي آخر يشكل الماء وسط حياته الدائم أو الغالƔوالقنفذيات وال
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .Ʃ 1989المعجم العربي األساسي، المنظمة العربية للتربية والƛقافة والعلوم، ال رو): 1(
  .سورة المائدةمن  96اǓية ): 2(
 2حيƚ عرŇفت المادة  ،07 ص، 2004- 08- 15، المؤرخة في 51بالصيد، Ɯ رع ق، يتعل2004- 08- 14المؤرخ في، 07- 04رقم قانون الأنظر  ):3(

  . الصيد بƋنه البحƚ عن الحيوانات التي تعيƫ في البر والمسماة الطرائد ومالحقتها وإطالق النار عليها أو القبƯ عليها منه
                كل نظام الستغالل الموارد البيولوجية يمارƩ : بƋنها 11-01رقم ن قانوالمن  2عرفتها المادة  ،مكان الصيدوتعني  جمع مصيدة :مصايد ):4(

  .في جزء من المياه البحرية أو القارية، تستعمل خالله إحدى الوسائل لصيد نوع أو العديد من األنواع
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غية إشباع حاجاته يعد نشاط الصيد البحري من أقدم النشاطات اإلنتاجية التي مارسها اإلنسان ب
 Ɣذا النشاط، إلى جانǋ ن ظهورƋالغذائية، فوسائل الصيد البدائية المكتشفة في مناطق عديدة من العالم تبين ب

  .القطاف وصيد الحيوانات، يعود Ǔالف السنين، وبزمن طويل قبل ظهور النشاط الزراعي
حرفيا يستعمل أدوات  نشاطاقريƔ، الصيد البحري، إلى عهد  نشاطوبالرغم من ǋذا الظهور المبكر بقي 
على عكƩ القطاعات األخرى التي عرفت تطورا أسرع بكƛير، حيƚ  صيد بدائية ويعيƫ نوعا من الركود

، في حين تعود بداية استعمال اǓلة في القطاعات 1894إال سنة فيه لم يبدأ باستعمال قوة الدفع الميكانيكية 
  .)1(1972و 1770األخرى إلى الفترة الممتدة ما بين 

       Ňالطويل مر ƣذا التاريǋ اإلنسان على  نشاطوعبر ƫالصيد البحري بتحوالت كبيرة، في البداية عا
 Ưاألدوات البسيطة للقب Ưإلى استخدام بع Ƌومع تزايد حاجته للغذاء لج ،Ɛجمع األسماك الملقاة على الشاط

  .ةعلى السمك، إلى أن توصل إلى اختراع وسائل وتقنيات متطور
الصيد البحري يعرف بعƯ التطور، تمƛل أساسا في استخدام سفن  نشاط ومع منتصف القرن العشرين بدأ

Ňاستخدام تقنيات صيد جديدة فع Ɣدوات صيد متطورة، إلى جانƋالصيد الكبيرة المزودة ب ƜنتاƎالة، سمح ب
سمح له  مما قتصادياالجتماعي واال همجال تنظيمقدم ƛم ت، كميات معتبرة من السمك بجهد بشري أقل

  .باالنتقال من مرحلة اإلنتاƜ الطبيعي االكتفائي إلى مرحلة اإلنتاƜ الصناعي الموسع
وبفضل تمكن اإلنسان من التحكم في البيولوجيا البحرية وفي تكاƛر ونمو األسماك في أوساط غير بحرية، 

محدودا يشكل امتدادا القتصاد تطور إنتاƜ السمك في المياه الداخلية، لكن بقي نشاط الصيد رغم ذلك 
القطاف الذي يكتفي فيه اإلنسان بجني ƛمار البحر دون زرعها، ولم يحظ باالǋتمام بسبƔ الوفرة النسبية 
للموارد السمكية إلى جانƔ اإلقبال المحدود للمستهلكين على السمك، إضافة إلى منافسة المنتجات الزراعية 

من االǋتمام من قبل الباحƛين على اختالف اختصاصهم  وألن األرƯ حظيت بالنصيƔ األوفر ،لها
والمنتجين على اختالف غاياتهم لتعدد وظائفها باعتبارǋا الدعامة األساسية لكل نشاط إنتاجي ومصدرا ǋاما 

  .للمواد األولية والغذائية
د الطلƔ ابتداء من النصف الƛاني من القرن العشرين، عرف ǋذا الوضع بعƯ التغيير، فتزايلكن       

ى إلى تكƛيف استغالل األسماك نظرا أدŇ ،على المواد الغذائية بعد أن وضعت الحرƔ العالمية الƛانية أوزارǋا
األمر الذي عرƯ العديد من مصايد وǋوالذي حصل في ميدان تقنيات وأدوات الصيد،  رللتطور الكبي

  .إلى االستغالل المفرط السمك
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــ
) : E. Dardel, les pêches maritimes, Collection "Que-sais-je ? "P.U.F 1948, p5.1( 
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وفي ظل ǋذه المستجدات تعالت بعƯ األصوات، مع بداية الخمسينات من القرن العشرين، تنادي       
  .)1(بضرورة ترشيد استغالل الƛروات السمكية

البلدان النامية، حيƚ أصبح  السيماالبلدان  وبذلك تزايدت األǋمية االقتصادية لǖسماك في كƛير من
الصيد البحري في نهاية التسعينات مصدرا ǋاما للغذاء والتشغيل والنقد األجنبي، ǋذا األخير الذي نشاط 

  .يعتبر شرطا ضروريا وعامال أساسيا في التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول ذات الموارد المحدودة
فهو عبارة عن  اإلنتاƜ،ع الصيد البحري ال ينحصر فقط في عمليات وتجدر اإلشارة إلى أن قطا

مجموعة اقتصادية ذات تنظيم داخلي لها ارتباطات خارجية مع بعƯ القطاعات االقتصادية، فمن ناحية نجد 
أن ǋذا النشاط اإلنتاجي يستخدم عوامل إنتاƜ مƛل العمل، األعماق البحرية ولوازم الصيد المختلفة وذلك 

دات إنتاجية تتميز عن بعضها من حيƚ مجاالت عملها ووسائلها اإلنتاجية إضافة إلى نوع ضمن وح
ففي  ،جاتها، أما على الصعيد الخارجي، فƎن قطاع الصيد البحري يقيم عالقات مع بعƯ الصناعاتتمن

مل ومعا ،الميكانيك والتصليح، مصانع أدوات الصيد المختلفة ورشاتمنبعه ǋناك ورشات بناء السفن، 
، بينما نجد في مصبه أسواق بيع السمك، مصانع التصبير، التمليح، التدخين، التجميد وتحويل ...الجليد

  .نفايات السمك إضافة إلى النقل المبرد
الصناعات "وتبقى مساǋمة الصناعات التي تقع بمصƔ قطاع الصيد البحري والتي تشكل ما يسمى بـ

محدودة في إضفاء قيمة مضافة للمنتوƜ النهائي،  )Les industries halieu- alimentaire( "الغذائية- الصيدية
، وǋو ما يعني أن ǋيمنة الصناعة على قطاع الصيد البحري ومن بينها الجزائر خاصة في البلدان المتخلفة

، مما يجعل االستƛمار في ǋذا )2(تبقى ضعيفة وال ترقى إلى المستوى الذي وصلته الصناعات الزراعية
 .خصبا فتيا يفتح ذراعيه الستقبال من يخدمه وينشط فيهالمضمار 

ونشير في ǋذا المقام أن دراستنا سوف تقتصر على نشاط الصيد دون النشاطات المرتبطة به سواء 
 ،)التحويل ،التكييف، النقل(أو البعدية ) بناء تصليح السفن، تموين بالعتاد وتجهيزات الصيد(منها  القبلية

القانون التجاري يتضمنها  التيالمتعلقة باالستƛمار لǖحكام العامة االستƛمارية فيها  التي تخضع المشاريعو
، باستƛناء ورشات البناء التي البحري وذلك بدون شروط معينة خاصة بقطاع الصيد ،وقانون االستƛمار

   .)3(بالمالحة البحريةتضطلع بترخيصها الوزارة المكلفة 
  

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
معهد العلوم االقتصادية، فرع  ،جامعة الجزائر ،ماجستير ةرسال ،"اقتصاد الصيد البحري بالجزائر"عبد الرحمان مغاري،  في تفصيل ذلكأنظر  ):1(

  . 10إلى 8ص  ،1995 ،الجزائر ،التخطيط
  .11- 10ص نفƩ المرجع، ): 2(
  .3، ص2001 ،دليل االستƛمار ،وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية): 3(
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 ƈنـواƱ الصيـد البحـري: الفقرة الثانية
يمكن التمييز بين عدد من أنواع الصيد البحري حسƔ تصنيفات مختلفة عن بعضها البعƯ باختالف 

، باختالف )أوال(طبيعة المياه التي تشكل الوسط العادي لتواجد الموارد البيولوجية والبيئة المالئمة لحياتها 
رة والتقنيات المطبقة والتكنولوجيا المستخدمة في أسطول الصيد البحري درجة تطور أدوات الصيد المسخ

 ).ƛالƛا(، وكذلك باختالف الهدف المتوخى من نشاط الصيد البحري )ƛانيا(

Ǘوƈ- حياة الموارد البيولوجية Ưالمشكلة لوس Ǉبيعة المياƯ ساسƈ Ǎالصيد البحري المصنفة عل Ʊنواƈ:  
ين نوعين أساسيين من الصيد، الصيد البحري والصيد القاري وذلك يقوم ǋذا التصنيف على التمييز ب

  .بالنظر إلى طبيعة وخصائص المياه التي تشكل الوسط المالئم لتواجد ونمو وتكاƛر الموارد البيولوجية
  :في محكم كتابه إلى ذلك وجل عزŇولقد أشار اŸ الخالق المبدع 

ŵ ſوما يستوي البحران Žف ƒƤا عƤǉŁرŹات ŁسŇئاŹƶ ŻشŁرłابłǈ Ňا مƤǉوćƈ ƞلŁجŅƚا ąومن كل ńريƯ كلون لحماƉا ت
Ňوتستخرجون حƃلŁيŷة Łم ǈفي ƿالفل ǌتلبسونها وترŻواŇخŁر Ŭولعل ǈلƮوا من فƸكم تشكرونلتبتŴ)1(.  

Ÿشديد العذوبة  أبدع كل شيء خلقه، ي، الذيشير ا Ɣية الكريمة إلى تنويع الماء، فهذا عذǓذه اǋ في
في خدمة  -بتسخير اŸ- ملح شديد الملوحة مر، وكالǋما يفترقان في الخصائص ويلتقيان سائƸ شرابه، وǋذا

  Ŵ...ومن كل تƉكلون لحما Ưريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترǌ الفلƿ فيǈ مواخرŷ : اإلنسان
من األسماك  اللحم الطري ماوأحيائهما تلبي ضرورات اإلنسان وأشواقه فمنه والنهر نعمة البحرف   
    ا من األصدافموغيرǋ )3(والمرجان )2(وإلى جواره الحلي من اللؤلؤ ،على اختالفهامائية حيوانات الوال

     .)4(عوالقواق
 Ʃذا األساǋ صيد بحري وصيد قاري: الصيد نوعانوعلى.   

  :)La pêche maritime(الصيد البحري  -1
 :و قال أيضا )Ŵ)5لكم صيد البحر لŬحŇوŷ ćƈ :قال عز و جل       

 
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .من سورة فاطر 12اǓية :  )1(
زا اللؤلؤ يوجد في أنواع من القواقع يتكون في أجسامها نتيجة دخول جسم غريƔ كحبة رمل أو نقطة ماء، فيفرز جسم القوقعة داخل الصدفة إفرا ):2(

  .ةزمن معين يتصلǋ Ɣذا اإلفراز، ويتحول إلى لؤلؤخاصا يحيط به ǋذا الجسم الغريƔ، كي ال يؤذي جسم القوقعة الرخو، وبعد 
، وتتكاƛر حتى تصبح خطرا على المالحة في بعƯ األحيان، لمرجان نبات حيواني يعيƫ ويكون شعابا مرجانية تمتد في البحر أحيانا عدة أمياال): 3(

  .وǋو يقطع بطرق خاصة وتتخذ منه الحلي! وخطرا على كل حي يقع في براƛنها
، 1986 ،الشرعية الƛانية عشرة ةالطبع ،، القاǋرةت، بيرودار الشروق 25- 19األجزاء  ،المجلد الخامƩ ،في ظالل القرآن، سيد قطƔأنظر ): 4(

دار إحياء التراƚ  ،الجاللين رتفسي ،جالل الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطيووكذلك جالل الدين محمد بن أحمد المحلي  .2934- 2933ص
  .576ص  ،بيروت ،العربي

  .من سورة المائدة 96اǓية ): 5(
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 ŵŁي سƤو الǉوŬخŁر Łريا وتستخرجو البحرƯ لحما ǈكلوا منƉالت  ǈمنŇحƃلŁيĆŷة ŻتƃلŁبłسŻونŁهŁم ƿالفل ǌوتر ÛاŁوŇاخŁر  ǈفي
  )Ŷ.)1 ولتبتƸوا من فƮلǈ ولعلكم تشكرون

  .و في ذلك إشارة واضحة لهذا النوع من الصيد الذي يتم في ماء البحر

      Ŏنهبالصيد البحري  11- 01رقم  قانونالمن  02/3ف المادة تعرƋ: " كل عمل يرمي إلى قنص أو
Ɣحيوانات أو جني نباتات يشكل ماء البحر وسط حياتها الدائم أو الغال Ɯاستخرا."  

فهناك أجاجا كان أم فراتا ولذا نجد التعبيرين في أدƔ العرƔ،  ر،ǋو الماء الكƛي - في لسان العرƔ- والبحر  
من يقصر  كمن أسمى المياه العذبة بحرا وقد جرت على لسان المصريين تسمية نهر النيل ببحر النيل، وǋنا

  .البحر على الماء المالح
  :ونالحظ أن القرآن الكريم أخذ بالمعنيين، كما في قوله

ŷ ŁمŁرŁƚ ŁالبŃحŁرŽف ƒƤا عƤǉ ينŁرŹات ćƈ ƞا ملƤǉوŁجŅƚاŴ)2(Û ذا االستعمال قصǋ د به توكيد اإلعجاز من ولعل
حيƚ أن قدرة الخالق شاءت أن تلتقي مساحات من الماء قد يحسبها الناظر بحرا وǋي شقان متمايزان لكل 

ولكن البحر غلƔ في المياه المالحة، فكانت الملوحة سمة من سماته المميزة، على أن . خصائصه وصفاته
المصطلح، ذلك أن الكƛرة ǋي كذلك سمة أخرى الملوحة ليست وحدǋا ǋي االعتبار الفريد في استخدام 

  .)Ŵ)3رźحłبĆƈŃ ةŻسبعŇǇ ŁبعدŇ نŃمłǇ ŇدŊمłوالبحر يŷ Łللبحر، وإلى ǋذا تشير اǓية الكريمة 

هو المسطحات الواسعة من المياه المالحة، بيد أن من الفقهاء من يشترط فالقانون  عند رجالالبحر أما 
طحات وحدة جغرافية تتكامل في اتصال طبيعي، على أن البحر إلى جانǋ Ɣذه األوصاف، أن تكون المس

الذي تعتبر وحدته الطبيعية شرطا إلضفاء المسمى عليه في القانون ينشطر في األحكام إلى عدة أقسام لكل 
إن كان ǋذا التقسيم الذي يعتمد على موقع المياه من اليابسة مƛار خالف في الفقه والعمل و منها نظام،

محل  - في تفصيلها- حسمته، وإذا كانت أقسام البحر  قد األمم المتحدة لقانون البحاراتفاقية الدولي فƎن 
وبين أقسام البحر  يطبق مبدأ الحرية ƚخالف، فقد انعقد اإلجماع على ضرورة التفرقة بين البحر العالي حي

 .)4(حيƚ تتمتع الدول بقدر من الحقوق قد يزيد أو يقل األخرى

  المالئم الذي تتواجد وتنمو طالوس ،تضفى على الصيد الذي يتم في ماء البحر" بحري" فةوعليه فƎن ص      
  .وتتكاƛر فيه الحيوانات والنباتات وتقضي فيه معظم حياتها أو كلها

وǋو يمارƩ في  ،ويبقى ǋذا النوع من الصيد أǋم مصدر إلنتاƜ السمك على المستوى العالمي والمحلي
 ءا من المياه الساحلية، فعرƯ البحر، وصوال إلى المياه البعيدة ألعالي البحارمناطق مختلفة من البحر بد

  
  ــــــــــــــــــــــ

  .من سورة النحل 14اǓية ): 1(
  .سورة الفرقان 53اǓية ):2(
  .من سورة لقمان 27اǓية  ):3(
  .9- 8ص   ،1998معارف باإلسكندرية، ال ةمنشƋ ،القانون الدولي البحري في أبعاده الجديدة ،محمد طلعت الغنيمي ):4(
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  .والمحيطات، وذلك تبعا لدرجة تطور أدوات وأسطول الصيد وتبعا ألنواع األسماك المصطادة
 :في مياه البحر ويندرƜ ضمن ǋذا النوع ƛالƚ فروع تختلف باختالف المناطق المرتادة      

  ،)La pêche côtière( الصيد الساحلي -1
 ،)La pêche au large(الصيد في عرƯ البحر -2
 )La pêche hauturière(والذي يشمل الصيد في أعالي البحار )La grande pêche(الصيد الكبير  -3

  .)La pêche océanique()1(والصيد في المحيطات 
   :) la pêche continentale(  الصيد القاري - 2

ņيŊم مائي آخر في المياه على أنه كل نشاط يهدف إلى قنص السمك أو أي جس)2(ف الصيد القاريعر
  .)3(القارية كالبحيرات، خزانات المياه، المستنقعات، المناطق الرطبة، مجاري المياه، األنهار ومصباتها

كل عمل يرمي إلى قنص أو استخراƜ :" أنهعلى  11- 01رقم قانون المن  2/8فه المادة تعرŎو
 ".سط حياتها العادي أو الغالƔو )4(حيوانات أو جني نباتات تشكل المياه العذبة أو األجاجة

Ŏفي المسطحات المائية " :أنهعلى  03/481من المرسوم التنفيذي رقم  34فه المادة كما تعر Ʃالصيد الممار
 ."الطبيعية واالصطناعية مƛل السدود والبحيرات واألودية والسبخات ومماسك المياه

اه القارية كالبحيرات، األنهار، تضفى على الصيد الذي يمارƩ في المي "قاري"وعليه فƎن صفة 
انات المياه الكبيرة التي تولد الطاقة السدود، السبخات، البرك، المستنقعات، الحواجز المائية وخزŇ ،الوديان

 والتجمعات المائية المتواجدة عبر اليابسة، ي، األحواƯ االصطناعية وكل المسطحاتقنوات الرŇ الكهربائية،

  .المالحة الوسط المالئم والمعتاد لحياة الحيوانات والنباتات المائية حيƚ تشكل المياه العذبة أو
وتتميز المسطحات المائية القارية بتفرقها وتعددǋا واختالف طبيعتها الديناميكية وتنوع ما بها من حيوانات 

 كما في المياه العذبة فقط،) من كافة أنواع األسماك% 41(نوع من األسماك  11500إذ يعيƫ نحو  ،ةمائي
من األسماك المهاجرة ƛنائية المجال التي تعيƫ في المياه العذبة %) 1(نوع تقريبا  300أن ǋناك 
  )5(.والمالحة

  :ƈنواƱ الصيد البحري المصنفة علƈ Ǎساس درجة التƯور التكنولوجي ǓسƯول وƈدوات الصيد -ثانيا
قوارƔ الصيد وسفن بالبحري بدءا  يعتمد ǋذا التصنيف على درجة تطور العتاد المستعمل في الصيد      

                 الصوتية الصيد والشباك الصيدية، ومختلف األدوات المستخدمة في ذلك، وصوال إلى األجهزة المتطورة
  ــــــــــــــــــــــ

   .وما يليها 114، انظر صصل األولسوف يƋتي تفصيل في ǋذه النقطة عند التطرق لمناطق الصيد البحري في المبحƚ الƛاني من الف): 1(
  ".أقاليم واقعة في داخل اليابسة بعيدا عن البحر"منسوƔ إلى القارة : قاري :)2(

  (3) : FAO, département des pêches "pêches continentales"- Directives techniques pour une pêche responsable, Rome 
1998, p6. 

   .ملوحة أو المرارةشديدة ال تعني أجاجة ):4(
مصلحة مصايد تقرير  ،" 1998حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم لسنة  "،- FAO–منظمة األغذية والزراعة لǖمم المتحدة ): 5(

  . 61ص ، روما،1999األسماك 
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التصاالت عبر المستعملة بغرƯ رصد وتحديد أسراƔ السمك، أو تلك المستخدمة في ا، منها والمرئية
طول األقمار الصناعية، زيادة على قدرة المراكƔ على اإلبحار في المياه البعيدة من البحار والمحيطات، و

ق بين نوعين من الصيد البحري، الصيد الحرفي أو التقليدي وعلى ǋذا األساƩ نفرŎ ،)1(رقهاغالمدة التي تست
  .والصيد الصناعي

 :)la pêche artisanale( الصيد الحرفي-1

Ŏنه 11- 01رقم  قانونالمن  02/11ف المادة تعرƋكل ممارسة للصيد التجاري بصفة " :الصيد الحرفي ب
  ".تقليدية بالقرƔ من السواحل
ǋو ذلك النشاط الذي يقوم على إنتاƜ السمك باستخدام وسائل صيد وإنتاƜ ، الصيد الحرفي عموما

 اليدوي فيه ǋو الغالƔ، ويتم االعتماد على قوارƔ صيدتقليدية محدودة التطور في معظمها، ويكون العمل 
 وال يتعدى عدد الصيادين العاملين على ،طنا 50متر وحمولتها  21أو مراكƔ تقليدية ال يتعدى طولها 

تصمم للصيد قرƔ السواحل، وتقتصر  ،وعادة ما تكون ǋذه المراكƔ بدون أسطح مهيƋة ،)2(أشخاص 7متنها
ǋنظمة كهربائي غير يعلى الصيد نهارا فقط، وƋمتطورة أو ميكانيكية ةمزودة ب.  

  Ɛالشاط Ɣقر ƫف يقوم الصيد الحرفي على استغالل موارد سمكية تعي Ɣال تستدعي تنقال كبيرا وال مراك
صيد كبيرة، وتعرف أماكن تواجد ǋذه الموارد السمكية من قبل الصيادين بالتجربة والمعرفة الموروƛة عن 

لبعƯ  ر أنهم ال يتمتعوا بالخبرة في الصيد بعيدا عن الساحل، إضافة إلى جهلهمالبحارة القدامى، غي
لمالحة، توقعات الطقƩ والرصد الجوي، االتصاالت والبقاء لفترات طويلة في عرƯ لالمسائل األساسية 

  .وغير ذلك...البحر يف بالسالمة المتعلقة الضرورية الخبرةالبحر، 
  Ɣياكل قاعدية بحرية كبيرة وال تكنولوجيا متطورة وال قنوات تسويق كما أن الصيد الحرفي ال يتطلǋ توفر

Ŏر الجيƛوعلى األسعار النهائية للسمك،طويلة، األمر الذي يكون له األ Ɯوباإلضافة إلى  د على تكاليف اإلنتا
أدواته  كل ǋذا الصيد الحرفي ال يلحق ضررا بالوسط الطبيعي والƛروة السمكية وǋذا نظرا لمحدودية تطور

  .اإلنتاجية
 :) la pêche industrielle( الصيد الصناعي -2

والمجهزة  ،يعتمد الصيد الصناعي على سفن ومراكƔ الصيد الضخمة المزودة بƉالت عالية الجودة     
عدد كبير من الصيادين ذوي الخبرة العالية في لع سوالتي تت ،وصل إليه التطور التكنولوجيما  بƋفضل

 رية ومالحة الصيد، حيƚ يستعملون أدوات جد متطورة، ويطبقون أحدƚ التقنيات، ويخرجونالمالحة البح
  في حمالت صيد طويلة المدى تستغرق عدة شهور بهدف استغالل موارد سمكية وفيرة الكميات 

  
  ــــــــــــــــــــــ

، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية العلوم - لة الجزائرحا- تحليل نشاط الصيد البحري، دراسة اقتصادية قياسية محمد،اعمر بوزيد ا): 1(
  . 2ص  ،2002االقتصادية وعلوم التسيير، 

  .17ص  مغاري عبد الرحمان، المرجع السابق،): 2(
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مما يسمح بƎنتاƜ كميات معتبرة من  ،تتواجد في أعالي البحار والمحيطات عادة ما تكون أحادية النوع 
  .منها لǖسواق العالمية يوجه الجزء األكبر ،السمك
إن القفزة التكنولوجية التي عرفتها اإلنسانية في النصف الƛاني من القرن العشرين قد أƛرت إيجابا على      

Ɣنسان بتطوير قدراته وتقنياته في الصيد، باستعمال مراكǘصناعة صيد األسماك عبر العالم، وسمحت ل 

           ،)les thoniers( توالتونيا ،)les sardiniers( تدينيارالس ،)les chalutiers()1(ت، كالجيابااحجم أكبر
المتنقلة في عرƯ المصانع  أو تلك ،)les crevettiers( المخصصة لصيد الجمبري Ɣأو المراك

في نفƩ  وتحويله ومعالجته وتعليبه هوتكييفالتي تقوم بصيد السمك وتوضيبه  )Navires-usines(البحار
لمعدات اإللكترونية الدقيقة في الصيد ل هااستخداموجد متطورة للتبريد،  ئها على نظمالوقت، مع احتوا
السنوات القالئل الماضية، بحيƚ استبدلت الموجات اإلذاعية القصيرة باالتصاالت  خاللوالمالحة البحرية 

ƃعملية الصيد، وزيادة عبر األقمار الصناعية التي مكنت المال Ɣنسبة األمان من حين من إدارة جميع جوان
Ňالسمك واستغالل أعالي البحار والمحيطاتاألخطار البحرية، الشيء الذي سه Ɯل تضخيم إنتا.  

بيد أن حرية استغالل الموارد السمكية الواقعة في المياه الدولية أدت إلى اشتداد التنافƩ على         
ى بدوره إلى إفقار مواردǋا أدŇ مما ،)Sur exploitation(استغالل بعƯ المصايد بصفة مكƛفة ومفرطة

ففي ساحل العاƜ على سبيل المƛال، وفي نهاية الخمسينات انتعƫ  ،سمكية واختفاء العديد من أنواعهاال
الصيد الصناعي من خالل إنشاء مصايد التونة والجمبري، مما زاد من عدد وحدات الصيد النشطة في ǋذا 

وانتقل اإلنتاƜ السمكي عن ، 1956سنة  )Sur Pêche(ماك سظهرت بوادر االستفالمجال بصفة مكƛفة، 
   .)2(1960طن يوميا سنة  2,5إلى  1955طن يوميا سنة  7طريق الجيابات من 

إلى جانǋ Ɣذا نشير أن الصيد الصناعي يعاني من تناقص مجاالت صيده الغنية بالسمك، وǋذا نتيجة تطبيق 
يد الضخمة إلى المصايد الƛرية بالسمك، التي النظام الجديد لقانون البحار وصعوبة وصول سفن الص

 الدول الساحلية بعد أن تقرر إنشاء المناطق االقتصادية الخالصة، األمر الذي دفع لواليةأصبحت تابعة 
 مع البلدان الساحلية قصد بالعديد من الدول إلى تقليص أسطولها العامل بالمحيطات أو إبرام عقود تعاون

  .اردǋا السمكيةاالستمرار في استغالل مو
  :ƈنواƱ الصيد البحري المصنفة علƈ Ǎساس الهدف المتوخǍ من نشاƯ الصيد -ثالثا
ز وفق ǋذا التصنيف بين ƛالƛة أنواع من الصيد نميŎ ،بالنظر إلى طبيعة الهدف المتوخى من عملية الصيد    

ي غرضه الترفيه صيد تجاري ǋدفه الربح، صيد علمي غايته البحƚ والمعرفة، صيد ترفيه: البحري
   .والنزǋة

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .نوع من المراكƔ مخصصة للصيد وتستعمل في ذلك شباكا جيبيـة الشكـل الجيابات ):1(
  .3و 2السابق، ص  المرجع ،محمدابوزيد  اعمر): 2(
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  :)La pêche commerciale( الصيد التجاري -1

    Ŏنه 11- 01 رقم قانونالمن  02/10ف المادة تعرƋالصيد التجاري ب:  
يعد صيدا تجاريا كل ممارسة للصيد بهدف تحقيق الربح،  وبذلك Û)1("كل ممارسة للصيد بغرƯ الربح"

بحيƚ يجتهد الصيادون للحصول على أكبر كمية ممكنة من السمك  ويعتبر أكƛر األنواع شيوعا في العالم،
ألرباƟ، ومن جهة أخرى تخصص البلدان يوميا، وإعادة بيعها في األسواق من أجل الحصول على ا

الساحلية ميزانيات ضخمة لنشاط الصيد البحري التجاري من خالل إنجاز ǋياكل قاعدية مينائية، وتعزيز 
أساطيلها للصيد بهدف رفع إنتاجها السمكي وبيعه في األسواق الداخلية والخارجية، ومن ƛم تعظيم إنتاجها 

  .)2(وتوفير النقد األجنبي
غم أن الصيد يعتبر عمال مدنيا وليƩ عمال تجاريا إذ يندرƜ ضمن العمليات اإلستخراجية، وقد ور     

، إال أن )3(استقر رأي شراƟ القانون التجاري، على أن العمليات اإلستخراجية ال تعتبر من األعمال التجارية
حر بواسطة عائمات ألحكام القانون البحري بحسبان أن الصيد يتم في الب أوال عمليات الصيد تخضع

الصيد البحري  نوأل ƛمÛ تتعرƯ لنفƩ المخاطر التي تتعرƯ لها المنشƉت التي تقوم بالمالحة التجارية
غالبا ما يتخذ شكل مقاولة، فƎنه يكون تجاريا حسƔ الشكل وألن أيضا النصوص الخاصة المتعلقة بالصيد 

  .لذي يكون ǋدفه الربحقد أضفت صراحة الصفة التجارية على الصيد البحري ا يالبحر
نه لƔ موضوع بحƛنا باعتباره المجال المفتوƟ أل من الصيد سوف تنصƔ عليه دراستنا عوǋذا النو     

  .أكƛر من غيره للرقي باقتصاد الوطن عول عليهعنى بزيادة القدرات اإلنتاجية ويالذي يŃولالستƛمار
 :)La pêche scientifique( الصيد العلمي-2

ات للصيد العلمي عبر مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالصيد البحري، حيƚ نجد عدة تعريف
  ".كل ممارسة للصيد البحري بغرƯ الدراسة أو البحƚ: "بƋنه 84-76من األمر رقم  01تعرفه المادة 

 Ŏبين الصيد العلمي والصيد التنقيبي وتعرف كل منهما 13- 94من المرسوم التشريعي رقم  03ز المادة وتمي 
  ".كل ممارسة للصيد البحري بغرƯ الدراسة أو البحƚ أو التجربة: الصيد البحري العلمي"  :كما يلي

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
، 30ع.ر.Ɯ( المتضمن التنظيم العام للصيد البحريو 1976- 10-23في  خالمؤر 84- 76وǋي تتفق مع تعريف المادة األولى من األمر رقم ):1(

الذي يحدد ، 1994-05-28المؤرخ في 94/13تعريف المادة الƛالƛة من المرسوم التشريعي رقم  ومع، )556، ص1977-04- 13المؤرخة في 
- 96تعريف المادة الƛانية من المرسوم التنفيذي رقم  معو، )5، ص1994- 06-22 في ةالمؤرخ ،40ع .ر.Ɯ( القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري

  ).8، ص 1996- 04- 10مؤرخة في ال، 22ع .ر. Ɯ( ذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري ويضبط كيفياتها، ال06/04/1996المؤرخ في  121
  .3ص ،المرجع السابق ،محمداعمر بوزيد ا): 2(
منشƋة القانون البحري، ، كمال حمدي، وأيضا 28ص ،1970 ،القانون البحري الليبي، المكتƔ المصري الحديƚ ،محمود سمير الشرقاوي): 3(

  .10ص، 2000الƛانية،  ةارف باإلسكندرية، الطبعالمع
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كل ممارسة للصيد البحري تهدف إلى معرفة مورد أو منطقة أو تقنية أو آلة : الصيد البحري التنقيبي"

  ".أشهر) 06(للصيد البحري قبل القيام بالصيد البحري التجاري التي ال يمكن أن تتعدى مدتها ستة 
Ňامن من المروقد خصƛحكام التنظيمية المتعلقة بالصيد  121- 96سوم التنفيذي رقم ص الفصل الǖل

المذكور أعاله، بينما استعمل الفصل التاسع منه عبارة الصيد  13- 94العلمي تطبيقا للمرسوم التشريعي رقم 
  .)1(لبحري االستكشافي للداللة على الصيد البحري التنقيبي وǋما يحمالن نفƩ المعنىا

  :كما يلي بين مفهوم الصيد البحري العلمي والتنقيبي 02/9المادة فقد جمع في  11- 01رقم قانون الأما 
الصيد العلمي، كل ممارسة للصيد بغرƯ الدراسة أو البحƚ أو التجربة قصد معرفة مورد أو منطقة أو "

  ."تقنية أو آلة صيد
الصيد البحري "ق بين ، قد فرŇقانونǋذا الالذي يطبق أحكام  481- 03لكن المرسوم التنفيذي رقم 

أنواع الصيد ": تحت عنوان الفصل السادƩ) فرع ƛالƚ( "الصيد البحري االستكشافي"و) فرع ƛاني( "العلمي
دون أن يعرفها، ونالحظ تماƛل األحكام المخصصة لكليهما وتكرارǋا  "البحري األخرى غير الصيد التجاري

في المصطلحات القانونية  السلطات العموميةذلك يدل على عدم تحكم  إنوال نلمƩ وضوƟ التمييز بينهما، 
Þالمعنى وال  نستعمل تارة المصطلحاتإذ  ووحدتها Ʃت وتارة أخرى ،فرق بينهماتللداللة على نفŎز بينهمامي 

  .وجه الفرق دون أن توضح
د، عموما يتبين أن الصيد العلمي يهدف إلى تعزيز القدرات المعرفية واالستكشافية للقائم بعملية الصي   

ƚالتكوين أو مراكز البح Ʃد ومدارǋأو من قبل  ،وذلك من خالل الرحالت البحرية التي تنظم من قبل معا
لمياه البحرية أو القارية أو لبغرƯ دراسة الخصائص الهيدرولوجية أو البيولوجية  ،االستكشافيين أنفسهم

جديدة غنية بالƛروات وغيرǋا من مستحدƛة، أو استخدام آلة صيد حديƛة أو استكشاف مناطق  اتتجريƔ تقني
   .مجاالت البحƚ المتشعبة

  :)la pêche récréative(الصيد الترفيهي  -3
كل ممارسة للصيد بغرƯ : "الصيد الترفيهي بما يلي 11- 01رقم  قانونالمن  02/11تعرف المادة 

  ".الرياضة أو التسلية دون قصد الربح
نة باألنواع األخرى، وقد اكتسƔ أǋمية اقتصادية واجتماعية يعتبر ǋذا النوع من الصيد حديƚ النشƋة مقار
الرتباطه بميدان السياحة، حيƚ يقوم الصياد الهاوي بصيد  كبيرة في كƛير من البلدان، خاصة المتقدمة منها

، حيƚ الربح األسماك لالستهالك الشخصي بغرƯ التسلية والرياضة والترفيه ودون قصد الحصول على
   .)2(الصيد البحري الترفيهيمنع بيع منتجات ي
  ــــــــــــــــــ 
انظر  ،والصيد البحري التنقيبي ستكشافياال بحريالصيد ال علىللداللة  "la pêche prospective"ا واحد امصطلح النص الفرنسي يستعمل): 1(

  .الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري ويضبط كيفياتها، 121- 96المرسوم التنفيذي رقم 
  .من المرسوم المذكور أعاله 47ة انظر الماد: )2(
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ية وممارساتها باعتبارǋا هيفتشجع كƛير من البلدان مواطنيها على االǋتمام برحالت الصيد التركما 
  .)1(والواليات المتحدة األمريكية و ماليزيا وزمبابوي البرازيلكأنشطة مولدة للدخل 

الصيد البحري الترفيهي في المياه  تنص على أن 121- 96من المرسوم التنفيذي رقم  42المادة  كانت
  :أو القارية يشتمل على ما يƋتي البحرية

  ،الصيد البحري على األقدام - 
 ،"الصيد بالغوص"الصيد البحري بالسباحة، المسمى  -  

 .الصيد البحري على متن سفن النزǋة أو بواخر النزǋة - 

ذلك النوع من الصيد الذي "  :حرية أو القارية بƋنهعرف الصيد البحري على األقدام في المياه البي
يمارƩ على شاطƐ البحر أوفي األوساط المائية الطبيعية أو االصطناعية دون االستعانة بمركƔ آلي أو 

  .)2(" غير آلي وفقا للتشريع المعمول به
الصيد الذي ذلك النوع من  " :بƋنه فيعرŇف ،"الصيد بالغوص"الصيد البحري بالسباحة، المسمى  أما

  .)3(" يسمح للصياد باصطياد الحيوانات البحرية بواسطة السباحة أو الغوص
لكنه  ،لم يعتمد ǋذا التفصيل في تنظيم الصيد البحري الترفيهي 481- 03المرسوم التنفيذي رقم  بينما

  :نص من بين األنواع األخرى غير الصيد التجاري على أنواع لم نتطرق إليها
*Ǘقدام يحترافالصيد البحري اǓا Ǎفته المادة : علŇنه 48عرƋالصيد الذي  من المرسوم السابق ذكره ب

أو في المسطحات المائية القارية الطبيعية منها أو االصطناعية  يمارƩ سواء في األمالك الوطنية البحرية
للتنفƩ حيƚ تتم عملية الصيد البحري دون أن يتوقف الصياد عن االرتكاز على األرƯ ودون تجهيزات 

مضمون ǋذا التعريف  لكن .تسمح بالبقاء تحت الماء ودون اللجوء إلى مركبة أو أية وسيلة أخرى عائمة
ا ǋذاعتماد  ، فلماذاالبتة مفهوم االحترافية ىشير إليحتوي على مفهوم الصيد البحري على األقدام وال ي

  Þوصف االحترافي
ي ينظم ذلفرع الخامƩ من الفصل السادƩ اللعنوان جاء ك :يالصيد البحري علǍ اǓقدام Ʒير اǗحتراف*

لكن ، 481- 03المرسوم التنفيذي رقم  من أنواع الصيد البحري األخرى غير الصيد البحري التجاري
الصيد البحري على األقدام دون غرƯ " :ا الفرع تنص على ما يليذالتي تضمنها ǋ الوحيدة 64 المادة

البحر أو في المسطحات المائية الطبيعية أو االصطناعية، طبقا الصيد الذي يمارƩ على شاطƐ الربح ǋو
 ."للتشريع المعمول به ودون استعمال مركبة بمحرك أو بدونه

  
  ـــــــــــــــــ

 ،1996مليون دوالر عام  447مليون ǋاوي مقدار  29,9نانير لحوالي صفي الواليات المتحدة األمريكية بلغت حقوق منح تراخيص الصيد بال): 1(
  .63ص1999، روما "1998تقرير حالة الموارد السمكية و تربية األحياء المائية لسنة "، )م.أ.ز.أ(منظمة أنظر 

  .121- 96التنفيذي رقم  المرسوم من 43المادة انظر ): 2(
  .من ذات المرسوم 44انظر المادة ): 3(
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Ŏذه فتعرǋ الربح Ưعلى  يقته بالصيد البحرفما عال ،المادة الصيد البحري على األقدام دون غر
  .المادة ال يتناسƔ وعنوان الفرع المدرجة فيه ناألقدام غير االحترافيÞ إن مضمو

جد في ن الصيد البحري على األقدام، وال تعرŎفانالمشار إليهما أعاله  64و 48المادتين في حقيقة األمر، 
األقدام دون غرƯ  ىللصيد البحري عل في تعريفها 64وأكƛر من ذلك المادة كليهما أي معنى لالحترافية، 

دون "غرضه فما داللة وصف  ىالربح اقتصرت على تحديد مكان ǋذا الصيد ووسيلته ولم تشر بتاتا إل
 إذنÞ " غرƯ الربح

Ŏو  لبالصيد البحري االحترافي على األقدام، ب 48عليه في المادة  قق بينه وبين ما أطلكما أنها لم تفرǋ
الصيد البحري على األقدام  64ألول احترافيا والƛاني غير احترافيÞ ولماذا عرŇفت المادة لماذا اعتبر ا، ذاته

ǋل لالحترافية عالقة بالربحÞ  دون غرƯ الربح تحت عنوان الصيد البحري على األقدام غير االحترافي،
ال تهدف إلى تحت عنوان األنواع األخرى غير الصيد البحري التجاري فكلها  تخاصة أن ǋذه األنواع جاء

بذلك  تǋل أراد حترافي والصيد غير االحترافي على أساƩ الربحÞفلماذا التمييز بين الصيد اال ،الربح
   إدراجه ضمنيا ضمن الصيد الترفيهيÞ السلطات العمومية

  .نالحظ عدم االنسجام في النصوص، وعدم ضبط استعمال اللغة وفراƷ المحتوىلك، وذال نفهم 
 هلم تبين لص أن ƛمة تصنيف آخر للصيد البحري قائم على أساƩ طريقة الصيدمما سبق بيانه نستخ

  :صراحة ǋذه النصوص
 ز فوق األرƯ ودون تجهيزات للتنفƩصيد بحري على األقدام يستمر فيه الصياد على االرتكا - 

  .تسمح بالبقاء تحت الماء ودون اللجوء إلى مركبة أو أية وسيلة عائمة أخرى
  .ي على متن السفن أو البواخر تكون فيه عملية الصيد بواسطة السفينة أو الباخرةصيد بحر -         
صيد بحري بالغوص تكون فيه السباحة أو الغوص ǋي الطريقة لقنص الحيوانات البحرية  -         

 .ىوالمنتجات الصيدية األخر

  وواقعها في الجزائر ماǉية تربية المائيات: الفرƱ الثاني
إحدى أنظمة اإلنتاƜ الغذائي اǓخذة في التقدم بسرعة على  )L’aquaculture(ائيات تعتبر تربية الم

  .زونات األسماك الطبيعيةخالسلم العالمي، حيƚ توفر بديال ǋاما للمحصول الƛابت من م
فبعد أن تضاءل مردود المصايد الطبيعية وازداد الطلƔ على السمك ومنتجات الصيد البحري 

ألحياء المائية ǋي األمل لسد العجز بما توفره من موارد جد مختلفة ومتنوعة األخرى، كانت تربية ا
نتيجة تحكم اإلنسان في ) طحالƔ، قشريات، رخويات، أسماك و مجموعات أخرى من الفصائل المائية(

  .خيارات تسمح له بتنويع األساليƔ القابلة لتحسين اإلنتاƜ والمردود
التنمية االقتصادية واالجتماعية في العديد من الدول نظرا للدور  كما تعتبر تربية المائيات أحد محاور

  في تحقيق األمن الغذائي وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المحلية وزيادة  تساǋم بهالمتزايد الذي يمكن أن 
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م الصادرات وتقليل الواردات وحماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي، ولهذا اتجهت سياسات معظ
خالل السنوات األخيرة إلى التوسع في مشروعات تربية المائيات وإدراƜ تنميتها ومن بينها الجزائر الدول 

  .في خطط التنمية الوطنية وتشجيع االستƛمارات الوطنية واألجنبية في ǋذا النشاط
     Ňغذية، الذي عقد عام  وقد أقرǖمية تربية المائيات1996مؤتمر القمة العالمي لǋمن  ، أǖبالنسبة ل

، وإدماجها في التنمية الريفية والزراعية ة األحياء المائية السليمة بيئياتشجيع تنمية تربيوأوصى بالغذائي 
، بلƸ مجموع اإلنتاƜ السنوي من أسماك التربية والرخويات على سبيل المƛال عامǋذا ال ففي، والساحلية

وǋو ما . )1(مليار دوالر 46,6ليون طن، بلغت قيمتهام 34,1والقشريات والنباتات المائية رقما قياسيا قدره
مليون طن، في حين  15,1من اإلنتاƜ السمكي في العالم، وقد جاء معظمه من المياه العذبة % 20يعادل 
، وال ) الضاربة للملوحة(من المياه المسوسة  مليون طن 01,6من المياه البحرية ونحو  مليون طن 9,7جاء 

  .)2(مليون طن 7,7م اإلنتاƜ من األعشاƔ المائية التي بلغت تشمل ǋذه األرقا
المنخفƯ، قد أسهمت بƋكƛر من  أن البلدان النامية، ال سيما بلدان العجز الغذائي ذات الدخل كما

اإلنتاƜ في البلدان اǓسيوية،  امن مجموع إنتاƜ األغذية اǓتية من تربية األحياء المائية ويتركز ǋذ% 85
إذ تربية األحياء المائية،  تسيطر على اإلنتاƜ العالمي منو )3(نيين على رأƩ أكبر المنتجحيƚ تƋتي الص

Ŋر من  1996مت عام قدƛ67,8أك %Ɯذا اإلنتاǋ جمهورية نتليها في المرتبة الهند، اليابان، الفليبي ،من ،
  .)4(تايلندا على الترتيƔ و أندونيسيا كوريا،

 2010مليون طن بحلول عام  60وي العالمي لǖحياء المائية ومن المتوقع أن يفوق اإلنتاƜ السن
وسيƋتي الجزء األكبر من ǋذه الزيادة من تربية األسماك والقشريات في البرك، وزيادة إنتاƜ المسطحات 
المائية الصغيرة والمتوسطة، والتربية المتكاملة لǖسماك والقشريات مع زراعة األرز أساسا، ومع الخضر 

  .)5(خرى أيضا، باإلضافة إلى تربية الحيواناتوالمحاصيل األ
عرف إنتاƜ تربية المائيات في الجزائر ارتفاعا معتبرا بعد إنشاء وزارة الصيد البحري والموارد       

  من إنتاƜ المياه % 85مشكال  2000طن سنة  351إلى  1999طن سنة  250الصيدية، حيƚ انتقل من 
  

  ــــــــــــــــــــــ
 .86، ص 1998، روما، إيطاليا، 31، حالة األغذية والزراعة، سلسلة دراسات الزراعة رقم)م.أ.ز.أ(مة منظ): 1(

  .12ص ، 1999 ،روما ،1998، حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم )م.أ.ز.أ(منظمة  ):2(
  .86، ص المرجع السابق ، حالة األغذية والزراعة ،)م.أ.ز.أ(منظمة  ):3(
 .11ص، المرجع السابق ،1998" حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم" ،)م.أ.ز.أ(منظمة  ):4(

عندما كانت عبارة مضت سنة  2400يرجع تاريƣ النظم الزراعية المتكاملة، التي تجمع بين زراعة المحاصيل وتربية األسماك والحيوانات إلى ): 5(
د التعقيد، يجمع بين استزراع األسماك المختلفة وتربية الدواجن والحيوانات وإنتاƜ المحاصيل، واالستخدام المتكامل للروƚ عن نظام متكامل شدي

وقد ذكرت التقارير أن النظم الزراعية المتكاملة، التي تجمع بين زراعة األرز وتربية األسماك ، والمحاصيل األخرى كƋعالف وأسمدة ƫيوالحش
 )م.أ.ز.أ(منظمة  انظر. (مرة من عائدات زراعة األرز التقليدية 12الفواكه، قد أدت إلى زيادة المكاسƔ االقتصادية في الهند بمعدل وزراعة الخضر و

  .)89- 88- 86ص المرجع السابق، " حالة األغذية والزراعة "
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  .)1( 2005طن سنة  641وإلى  2002طن سنة  476العذبة ليصل إلى 
مائيات من أǋمية بالغة وما تقدم للبشرية من خدمة جليلة، إال أنها لم تنل حظها رغم ما تكتسي تربية ال

  .األوفر من االǋتمام ولم تتناولها الدراسات واألبحاƚ بالقدر الكافي
تربية  ƛم نتطرق إلى واقع، )الفقرة األولى(وشروطها تعرŇف على تربية المائيات نحاول في ǋذا الفرع أن ن

   .)الفقرة الƛانية( المائيات في الجزائر
Ǔولالفقرة اǍ :ها تربية المائيات تعريفƯوشرو  

Ǘوƈ- تربية المائيات تعريف:  
وقد جرى  )aquaculture()2(تربية المائيات أحد األوصاف الذي يطلق على مفهوم االستزراع المائي       

ع وتربية الكائنات الحية في وصف استزرا )(piscicultureالعرف على استخدام اصطالƟ االستزراع السمكي
  .المائية، باعتبار أن األسماك ǋي أولى ǋذه الكائنات التي تمت زراعتها وتربيتها وأكƛرǋا شيوعا

،     aquacultureأو االستزراع المائي، fish cultureأو  ، fish farmingصطالحات استزراع األسماك ا إن
 ranching seaر ـأو التربية في البح، sea farmingر أو زراعة البح، maricultureأو االستزراع البحري 

طلق عليه أو ما جرى العرف على تسميته باالستزراع السمكي، يما ǋي إال مترادفات لشيء واحد ǋو ما 
. وكلها تعني تفريƣ وتربية كائنات مائية في ظروف يتم التحكم فيها لتحقيق منفعة اقتصادية أو اجتماعية

بحرية، أما  ةتربية الكائنات المائية في بيئ :حري أو زراعة البحر أو التربية في البحرويقصد باالستزراع الب
 ƚاستزراع األسماك أو زراعة األسماك أو االستزراع المائي فهي كلها ذات معنى أعم وأشمل حي Ɵاصطال

  ).بحرية(تشير إلى تربية الكائنات في المياه سواء كانت مياه عذبة أو مياه مالحة 
الكائنات المائية كل من الحيوانات والنباتات المائية، حيƚ تشمل األولى كل أنواع األسماك وتضم 

  .والقشريات والصدفيات أما الƛانية فتشمل األنواع المختلفة من األعشاƔ البحرية وطحالƔ المياه العذبة
ن تتم في ظل ظروف ولكي تحقق عملية االستزراع السمكي أǋدافها االقتصادية واالجتماعية فƎنها يجƔ أ

 خاصة، حيƚ يمكن التحكم في نوعية المياه، توفير الغذاء المناسƔ لǖسماك وتهيئة الظروف لتكاƛرǋا،
  األسماك والعوامل التي  بعد دراسة العوامل المؤƛرة على حياة ،)3(وحمايتها من األمراƯ واألحياء المفترسة

  .)4(وبƋقل التكاليف على أكبر قدر من اإلنتاƜ السمكي تساعد على الحصول
  

  ــــــــــــــــــــــــ
، 2005-2000وأيضا عن نفƩ الوزارة، إحصائيات الصيد البحري  .2003 ،قطاع الصيد باألرقام ،وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية): 1(

  .11، ص2006جويلية 
(2) :" AQUA" Elément qui signifie "eau" et qui prend aussi la forme " AQUI". 
 Culture: cultivé - faire pousser, Aquaculture : élevage d'espèces marins en vue de leur commercialisation. 

األسƩ ، شريف شمƩ الدين صادق ،محمد فتحي محمد عƛمان  ،عبد الرحمان عبد اللطيف الجمل، محي السعيد عيسى، أحمد عبد الوǋاƔ برانية): 3(
  .29ص  ،1996الدار العربية للنشر والتوزيع، القاǋرة،  ،الجزء األول، ية لتفريƣ ورعاية األسماك والقشريات في الوطن العربيالعلمية والعمل

 .15ص ،1991 ،االستزراع السمكي، األساسيات وإدارة المزرعة، منشƋة المعارف باإلسكندرية ،عبد الباري محمد محمود ):4(



  تحديد معالم قƯاƱ الصيد البحري وتربية المائيات في الجزائر                                              الفصل التمهيدي

 16

  

Ňمم المتحدةفت منظمة األغذية والزروقد عرǖاعة ل)FAO( تربية المائيات)بما يلي )1:  
  .األسماك، الرخويات، القشريات والنباتات المائية: تشمل تربية المائيات تربية كافة األحياء المائية من بينها"
وجود أي شكل من أشكال التدخل في مراحل عملية التربية بغرƯ تحسين اإلنتاƜ " تربية"تفرƯ عبارة و

  .)3(بصفة منتظمة، التغذية والحماية من الخواتل )2(مƛل اإلسماك
          لمخزون المراد تربيته وتعتبر األحياء المائية التي يصطادǋا الفرد اكما تقتضي تربية المائيات ملكية 

أو الشخصية القانونية التي تملكها طيلة فترة التربية، من وجهة نظر اإلحصائيات، منتجات تربية المائيات، 
حين أن األحياء المائية التي يمكن استغاللها عموما بصفتها موارد تخضع للملكية المشتركة تعتبر في 

  .)4(" منتجات الصيد، وذلك إن تم االستغالل برخصة أو دونها
أدرƜ عملية التربية ضمن  13- 94وعند البحƚ عن تعريف قانوني نجد أن المرسوم التشريعي رقم 

منه  03 حيƚ نص في المادة ،، ولم يعرف تربية المائيات مطلقا)والقاري البحري هبنوعي(تعريف الصيد 
كل عمل يرمي إلى تربية أو قنص أو استخراƜ الحيوانات أو النباتات التي : الصيد البحري ": على مايلي

  .يشكل فيها ماء البحر البيئة العادية للحياة أو يشكلها في أغلƔ األحيان
لى تربية أو قنص أو استخراƜ الحيوانات أو النباتات التي تشكل فيها المياه كل عمل يرمي إ: الصيد القاري

 ". العذبة أو األجاجة، البيئة العادية للحياة أو يشكلها في أغلƔ األحيان

بما فيه الصيد المؤسƩ على تربية  مجمال ربما أراد المشرع من خالل ǋذا النص الداللة على مفهوم الصيد
ال دخل لǘنسان في ) مياه بحرية أو قارية طبيعية(الصيد قد يكون في وسط طبيعي  المائيات، باعتبار أن

التƛƋير عليه، فهو ǋبة من اŸ سخرǋا لخدمته، إذ يجود عليه بموارد جاǋزة للقطاف ليƩ إال، وقد يكون 
الصيد أيضا في وسط اصطناعي حيƚ يباشر اإلنسان عملية الصيد بعد أن يتدخل ويؤƛر على الوسط 

األنواع البيولوجية من أجل تحسينها فيتحكم في زراعة ونمو النباتات ويرعى تفريƣ وتربية الحيوانات بعد و
  .)5(تهيئة الوسط المائي المالئم لحياتها، إلى أن يƋتي حين القطاف كمرحلة أخيرة 

لمؤسƩ فƎن الصيد ا) FAO(وحسƔ التعريف المعتمد من طرف منظمة األغذية والزراعة لǖمم المتحدة 
ǋو عبارة عن االستغالل المستديم للموارد البيولوجية " pêche fondée sur l'élevage la"على تربية المائيات 

  والمعروفة اصطالحا )les installations aquacoles( مخصصة لتربية األحياء المائية منشƉتالمستزرعة في 
  ــــــــــــــــــــ

Ɵ تربية األحياء المائية أحيانا، واصطال: إلى العربية اصطالaquaculture Ɵعة في ترجمتها لمصطلح تستعمل منظمة األغذية والزرا): 1(
  .االستزراع السمكي أحيانا أخرى للداللة على نفƩ المعنى

  .)empoissonnement(تزويد، إعمار األحواƯ باألسماك  :كااإلسم): 2(
  .prédateurs)( من كائنات أخرى، كائنات مفترسة أو مكرا تنصه ختالصفة الكائنات الحية التي تعيƫ مما تق: الخواتل): 3(

(4) : FAO, Département des pêches, "Développement de l’aquaculture", Directives techniques pour une pêche 
responsable, Rome, 1998, p 08.   

شكلة لوسط حياة األسماك المصطادة، وكذا مدى تƛƋير اإلنسان فيها إلى قسمين ǋناك من يصنف أنواع الصيد على أساƩ طبيعة المياه الم): 5(
  .7- 5ص ،محمد، المرجع السابقا عمر بوزيداالصيد الطبيعي، الصيد من خالل تربية المائيات، أنظر في تفصيل ذلك  :أساسيين
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  ."المزارع المائية"باسم 
  :بƋنهعموما يمكن تعريف ǋذا النوع من الصيد       

كل نشاط يهدف إلى تنمية أو المحافظة على استمرارية نوع أو عدة أنواع من األحياء المائية وتجددǋا، أو "
  .زيادة إنتاƜ المصايد السمكية في حدود تسمح باالستغالل الدائم في ظروف طبيعية

Ʃدخال فصائل جديدةمتعددة كعلى التربية أن يتضمن إجراءات تحسين  يمكن للصيد المؤسƎاك سم، إ
إدخال تعديالت على المحيط ال سيما تحسين الوسط ، التخصيƔ، مستويات الماء الطبيعية واالصطناعية

إنشاء  وأ، فيها Ɣغير المرغو تغيير التشكيلة الخاصة ال سيما التخلص من الفصائل، وتهيئة مستويات الماء
  .)1("رجةيرات جينية على الفصائل المدإحداƚ تغي، أومحيط اصطناعي لفصائل منتقاة

Ňووضع لكل منهما تعريفا منفصال في  11- 01رقم قانون الق فر Ɵبين الصيد وتربية المائيات بوضو
كل نشاط يرمي إلى قنص أو جمع أو استخراƜ موارد بيولوجية، :"مادته الƛانية، حيƚ عرŇف الصيد على أنه
Ɣيشكل الماء وسط حياتها الدائم أو الغال."   

  ".كل عمل يرمي إلى تربية أو زرع موارد بيولوجية: "أنها وعرŇف تربية المائيات على
وفي الشكل اإلنتاجي األخير ال يكتفي اإلنسان باستغالل الموارد البيولوجية التي تجود بها الطبيعة بما أودع 
فيها اŸ من بدائع صنعه وعجائƔ قدرته، دون تƛƋير منه على الوسط الطبيعي، بل يتدخل في تحديد فصائل 

من خالل اصطناع وسط حياتها  ،رد البيولوجية وتنوعها وتجددǋا ألجل تحسين نوعيتها وانتقاء أفضلهاالموا
الخصائص الهيدرولوجية للمياه والظروف المناخية ونوعية الغذاء بجعلها أكƛر مالءمة  ىالمالئم بالتƛƋير عل

   .ويزيد من مصادر اإلنتاƜ وǋو بذلك يساǋم في خلق ƛروة مضافة يتحكم فيها ،لزيادة نموǋا وتكاƛرǋا
     Ňالسدود، الخز ،Ưانات، تتم عملية االستزراع المائي في المياه القارية كاألودية، األنهار، البرك، األحوا

حقول األرز، المستنقعات، البحيرات، وكل التجمعات والمسطحات المائية وفقا لطرق وتقنيات تختلف من 
لبحرية بهدف المساǋمة في إحياء وإعادة إنتاƜ بعƯ األنواع التي كما تتم في المياه ا، وسط بيئي Ǔخر

المساǋمة في زيادة إنتاƜ بعƯ المواقع المائية  اتتعرƯ لالستنزاف من خالل عملية الصيد المفرط، وكذ
حة والخلجان البحرية والبحيرات شبه المال استغالل مناطق المد والجزر للسواحل الضحلةو المالحة

إلى اإلنتاƜ المكƛف لǖقفاص الموضوعة في الوسط البحري، حيƚ تتلخص في جمع  ديتؤ، ووالداخلية
في وسط  زريعة األسماك البحرية واحتجازǋا في أحواƯ سمكية تزود من مياه البحر، أو أقفاص عائمة

Ňبحري طبيعي أو حظائر بحرية مسيƸء أحد أو أدا الحجم الذي يسمح بتسويقها جة، والقيام بتغذيتها إلى أن تبل
  .)2(األدوار المنوطة بعملية االستزراع المذكورة آنفا

 
  ــــــــــــــــــــ

 (1) :FAO, Département des pêches, Directives techniques pour une pêche responsable, Développement de 
l'aquaculture , Rome 1998, p 09. 

  .10ص  ،محمد، المرجع السابقااعمر بوزيد  ):2(
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في المفرخات، ) البالعيط(أما في ظل نظام تربية األسماك في البحر فƎنه يتم إنتاƜ صغار السمك 
وفي  ،وبعد ذلك تطلق إلى البيئة الطبيعية في البحر حيƚ يمكن إعادة صيدǋا عندما تصل إلى حجم التسويق

عرضة للمفترسات ظل ǋذا النظام ال يمكن التحكم في ظروف نمو السمك وتكون صغاره المستزرعة 
والتغييرات البيئية، وكذلك فƎن التغذية الصناعية تكون غير مطلوبة والمƛال المعروف لهذا النظام ǋو تربية 

  .)1(نأسماك السالمون وأسماك المرجان األحمر على الشواطƐ المنتشرة بين جزر اليابان والفيليبي
  :تتم بƎحدى الطرق التاليةوتجدر اإلشارة إلى أن عملية االستزراع المائي         

تكون  ،سم 150ها عن فيمغمورة بالمياه، ال يزيد ارتفاع الماء ات عبارة عن مساح :المرابي السمكية -1
ويتم العمل على إمدادǋا بزريعة األسماك والمياه  ،غالبا مجاورة للبحيرات لسهولة غمر األرƯ بالمياه

نسبة  تمد ǋذه المرابي على تربية األسماك البحرية ألنوتع ،المتجددة وإضافة األسمدة لزيادة خصوبتها
  .)2(مرتفعة، وال تصلح بها أنواع األسماك التي تعيƫ في المياه العذبة أمالƟ البحيرات

أكƛر النظم انتشارا في العالم، حيƚ تتم عملية و وǋي أحدƚ طريقة لتربية األسماك :المزارع السمكية -2 
ت خاصة أو خرسانية بعد إنشاء قنوات خاصة لري ǋذه األحواƯ وقنوااستزراعها داخل أحواƯ ترابية 

    .)3(يمكن التحكم إلى حد ما في نوعية مياǋها ، وبذلكلصرف المياه الزائدة منها
يتم في ǋذا األسلوƔ نقل زريعة األسماك إلى األحواƯ السمكية بكƛافة محددة مسبقا تتناسƔ مع حجم 

كما يتم توفير العناصر الرئيسية للبيئة ، وخصوبة تربة األحواƯ الترابيةاألحواƯ وكمية المياه المتوفرة 
وإضافة  )البروتين وجميع العناصر المهمة األخرى األكسجين، الحرارة، المياه المتجددة، التغذية عالية(

Ưمع ا ،األسمدة العضوية والكيميائية دوريا لهذه األحوا Ɣافة واستخدام األغذية المصنوعة بكميات تتناسƛلك
  .السمكية في األحواƯ ومع أسلوƔ التربية المتبع

وǋي عبارة عن أقفاص عائمة مرتفعة عن القاع، وفي ǋذه الطريقة يتم تربية  :األقفاص السمكية -3
 ، حيƚ يتم تصنيع إطار عائم منتأو البحيرا راألسماك في بيئتها الطبيعية سواء في البحار أو األنها

به صندوق من الشباك تربى بداخله األسماك التي تعيƫ في البيئة المائية دون  قالخشƔ أو المواسير يعل
 حاجة إلى إمداد المزرعة بالمياه، ويعتمد ǋذا األسلوƔ من التربية على تقديم الغذاء المصنع لǖسماك لعدم

   .)4(غذائها من الطبيعة قدرتها على تناول
   
  

  ــــــــــــــــــــــ
)1 :(Ɣاǋ31، ص ، المرجع السابقبرانية أحمد عبد الو.  
إنتاƜ  - التفريƣ الصناعي –االستزراع (أسامة محمد الحسيني يوسف، أشرف محمد عبد السميع جودة، التقنيات الحديƛة لǘنتاƜ التجاري لǖسماك ): 2(

  .345، ص1998يع، القاǋرة، الطبعة األولى ، الدار العربية للنشر والتوز)األسماك
  .المرجع السابقنفǋ ، ƩاƔ برانيةأحمد عبد الو): 3(
  .16، ص1991 ،األساسيات وإدارة المزرعة، منشƋة المعارف باإلسكندرية، عبد الباري محمد محمود، االستزراع السمكي): 4(
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تهدف تربية المائيات إلى تحسين نوعية األسماك والسماƟ بتجديد الƛروة السمكية أو الحصول على      
موارد سمكية جديدة، وذلك من منطلق أن معظم المصايد السمكية العالمية قد بلغت ذروة استغاللها، ويتم 

ستهالك المحلي أو التصدير، استزراع األحياء المائية لعدة أغراƯ مƛل إنتاƜ الغذاء لǘنسان، إما بغرƯ اال
 الترفيهية زونات السمكية الطبيعية في بعƯ المسطحات المائية أو لǖغراƯخوإما لغرƯ تحسين الم

والسياحية، أو إلنتاƜ أسماك تستخدم كطعم للصيد التجاري أو لǖغراƯ الصناعية بهدف إنتاƜ أسماك 
 ف للحيوانات والدواجن وحتى األسماك ǋيتوجه لصناعة دقيق وزيت السمك، حيƚ تستخدم األولى كƋعال

السمكي مƋخذ الجد واالǋتمام  اإلنتاƜولذلك أصبح من الضروري بمكان أن يƋخذ ǋذا الشق من Û )1(األخرى
  . ألجل تطويره وتنميته

  :شروƯ تربية المائيات -اثاني
ترقيتها وتحسين كمية حتى يتسنى القيام بعملية استزراع وتربية األحياء المائية ومتابعتها وتطويرǋا و

ونوعية إنتاجها لبلوƷ أǋدافها المذكورة آنفا، ال بد من توفر مجموعة من الشروط تتعلق بالوسط العام لمحيط 
حياة الكائنات المائية المستزرعة، شروط تتعلق بزريعة األحياء المائية المختارة لنفƩ الغرƯ وكذا كميتها 

  .تتعلق بتوفير األعالف المخصصة لتغذيتها ومدى تناسبها مع ذلك الوسط، وشروط أخرى
  :فيما يلي )2(ونلخص أǋم ǋذه الشروط

يعتبر توفر المياه بالقدر الكافي والنوعي من أǋم المقومات األساسية لتربية األحياء المائية  :توفر المياه -1
  .وجودة منتجاتها

عيƫ نوع معين من األسماك، حيƚ تختلف نوعية المياه من العذبة إلى المالحة إلى األجاجة، وفي كل ي
وفق تقنيات علمية خاصة محددة ليست مجال دراستنا في ǋذا المقام، ويتعين ألجل  )3(تستزرع فيها البالعيط

مزارع األسماك، كما ينبغي  ةذلك معاينة درجة خصوبة المياه ونسبة تلوƛها، لما لها من أƛر على إنتاجي
 .قها والعمل على تجديدǋا في مختلف مزارع األحياء المائيةمراقبة كميات وحجم المياه وأوقات تدف

يشترط إلنجاƟ أي مشروع تربية األحياء المائية، االختيار واالنتقاء  :نوعية األحياء المائية المستزرعة -2
Ŏالجي ƚمع الظروف المناخية، حي ƫمكانها التعايƎد لنوع الزريعة من البذور ونوع النسل من البالعيط التي ب
  .رتفع درجة الحرارة وتنخفƯ من مسطحات مائية ألخرىت

Ŋية محسƛأن تتميز النوعية المختارة بصفات ورا Ɣالقدرة على النمو السريع للوصول إلى الحجم وب نةويج
القدرة على ، القدرة على التكاƛر بالطرق الطبيعية واالصطناعية على حد سواء، الالزم في الوقت المحدد

   الحرارة، درجة خصوبة التغير في(لتغيرات الفيزيوكيميائية التي تطرأ على البيئة مختلف امع  التƋقلم
  ـــــــــــــــــ

  .30ص  السابق، ع، المرجعبد الوǋاƔ برانية): 1(
  .9- 8ص  ،السابق عمحمد، المرجا عمر بوزيداأنظر ): 2(
الشكل األول الذي يتصف به عدد معين - لǖسماك، تتشكل من اليرقانات مرحلة ما بعد اليرقة(جمع بلعوط وǋو صغير السمك): Alvins( بالعيط): 3(

  .)بعد تفريخها - من الحيوانات عند خروجها من البيضة
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الغذاء الطبيعي الذي يتواجد في األحواƯ مع تقبل  لالقدرة على تناو األمراƯ، ، مقاومة)الƣ...المياه
 .ة عالية في السوقأن تكون ذات قيمة تجاريو الغذاء اإلضافي االصطناعي،

Ŏر بعد االختيار الجيƛمراعاة كميتها وأوقات استزراعها، باعتبار أن األحياء المائية تتكا Ɣد لنوع الزريعة، يج
ظروف بيئية مواتية في مفرخات أو مفاقƩ مخصصة في طبيعيا، كما تتكاƛر اصطناعيا في أوقات محددة و

Ưلذلك الغر.   

ية التي يتم تربيتها في المزارع السمكية على مصدرين، الغذاء الطبيعي الذي تعتمد األحياء المائ :الغذاء -3
 يوجد طبيعيا في األحواƯ، أو يتم توفيره في مياه حوƯ المزرعة بالتسميد لرفع خصوبة ǋذه المياه،

ة يحيƚ يقوم مربو السمك بتوفير أعالف مركزة غنŰ، التغذية الصناعيةيه والغذاء اإلضافي وǋو ما يطلق عل
وبكميات وافرة تتناسƔ مع الكƛافة ، بالعناصر المغذية الضرورية وذات محتوى بروتيني عالي الجودة

نتاƜ ممكن ذو قيمة اوذلك بغرƯ الحصول على أقصى  ،السمكية وتسمح بالنمو السريع لǖحياء المستزرعة
  .)1(تجارية عالية في أقل فترة زمنية وبƋقل التكاليف

ة المائيات على غرار كل أنظمة استغالل األرƯ، تواجه عدد من الصعوبات وجدير بالذكر أن تربي  
البيئي للموارد  رالتدǋو ،)الماء، األرƯ، الغذاء(مƛل التنافƩ المتزايد من أجل الدخول لموارد محدودة 

المستعملة أو الضرورية، صعوبة الحصول على نظام المستعمل الشرعي للموارد، غياƔ الدعم المؤسساتي 
 (la publicité néfaste)وحديƛا اإلشهار المشؤوم  )la réglementation excessive( قانوني، التنظيم المفرطوال

Ưممارسات تربية المائيات لبع Ưور البيئة والفوضى االجتماعية الناتجة عن بعǋ2(حاالت تد(Û  يك عماǋنا
ة في األحواƯ المائية وتƛƋيرǋا مختلف وسائل اإلعالم عن تفشي األمراƯ لدى األسماك المربا تناقلهت

  .)3(السلبي على صحة المستهلك
صحيح أن من إحدى المزايا لالستزراع السمكي، باإلضافة لكونها محصوال زراعيا أصيال، ǋو قدرة 
المزارع الستغالل األراضي البور غير الصالحة والماء غير المناسƔ للري وǋذا له أǋمية خاصة عندما 

رƯ والماء، ومن ƛم يمكن أن توجد أحواƯ في أراضي المستنقعات وكذلك في يكون ǋناك عجز في األ
، بيد أن الكفاءة في استخدام المياه، وباألخص المياه العذبة، وموارد األراضي، أصبحت )4(الكƛبان الرملية

بية عامال حاسما في المحافظة على معدالت النمو المرتفعة، ففي كƛير من المناطق، التي توسعت فيها تر
 المائيات بسرعة كبيرة من خالل السنوات العشر الماضية، تزايدت الضغوط على الموارد المحدودة في

  .)5(األراضي والمياه
  ــــــــــــــــــــــ

  .355ص ، أشرف محمد عبد السميع جودة، المرجع السابق، أسامة محمد الحسيني يوسف): 1(
(2): FAO, Développement de l'aquaculture, op.cit, p 4-5. 

  .صور خطورة تفشي األمراƯ لدى األسماك المرباة في األحواƯ المائية بنقلهاقناة الجزيرة الفضائية كما فعلت ): 3(
  .المرجع السابقنفƩ أشرف محمد عبد السميع جودة، ، حمد الحسيني يوسفأسامة م): 4(
  .87، المرجع السابق، ص 31الزراعة رقم  ، حالة األغذية والزراعة، سلسلة دراسات)م.أ.ز.أ(منظمة  ):5(
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  )1(تربية المائيات في الجزائر واقع: ةالفقرة الثاني

تعود أولى المحاوالت في ǋذا الشƋن حسƔ  ذيعتبر نشاط تربية المائيات في الجزائر نشاط قديم، إ      
تعلقت في  ، وقد)آرزيو( على مستوى مصƔ 1880لى سنةإ (NOVELLA) اليالبيولوجي الفرنسي نوف

أغلبيتها بمجاالت البحƚ والتجريƔ، بعد ذلك تم القيام بمحاوالت لتربية المحار في منطقة مرسى الكبير 
   .ووادي سباو

    )كستجلون سابقا(م إنشاء محطة لتربية المائيات والصيد البحري ببوسماعيل ت: 1921في سنة * 

(Castigllone) والمناطق لتربية المحار وبلح البحر والتي كانت تهدف إلى تحديد أحسن الطرق. 

في حين تعود تربية المائيات في المياه القارية إلى العمليات التي قام بها البيولوجيان بونهيول 
 .لكن دون أن تكلل بالنجاƟ (DIEUZED et BUNHIOL)وديوزيد

دفلى الستزراع نشاء محطة لتربية المائيات على مستوى سد غريƔ بوالية عين الإتم  :1937في سنة * 
 .سلمون قوƩ قزƛ Ɵم في سد وادي الفضة بوالية الشلف، ولم تجد ǋذه المحطة العناية الالزمة فǋƋملت

استغالل أحواƯ أبيرة، المالح، وتونقة وذلك بوضع مصيدة للصيد البحري  كانت بداية: 1940سنة  في* 
 . واستغالل األصداف التي يوجد بعƯ األنواع منها حاليا

تعلقت خاصة الخواص، ت بعƯ اإلصالحات على حوƯ المالح الذي كان مسيرا من طرف وقد أجري
  .بكƛرة حاليافيه سبƔ وجود البلح  ربتعديل القنوات، وǋذا ما يفس

وذلك في  ،(Castigllone)نشاء محطة تنصƔ من كستجلون بƎتم استزراع واد مزفران : 1947في سنة * 
  . بحوƚ بيولوجية عليها إجراءة وإطار إعادة تعمير أسماك المياه العذب

من طرف المركز الوطني للبحوƚ الغابية  1950أĈخذت محطة مزفران بعين االعتبار ابتداء من سنة 
(CNRF)،  م عمليات) 1980-1962(وبعد االستقالل وخالل عشريتين بالضبطǋكل التربية في  أجريت أ

  .   من أحواƯ الشرق ومحطة مزفران
لوطني للبحوƚ إلى المعهد ا 1975إلى سنة  1970من سنة  تسيير محطة مزفرانأوكل  :1970في سنة* 

 ).ƛ)ONTFم بعد ذلك إلى الديوان الوطني لǖشغال الغابية  ،(INRAA )الفالحية الجزائرية

تم وضع مشروع إلعادة االعتبار لحوƯ المالح من طرف الديوان الجزائري للصيد : 1973في سنة * 
  . المنظمة الخاصة لتربية األصداف بدعم من) OAP( البحري

بيرة من طرف الصندوق المركزي للتعاون وتم الشروع في دراسة تقييمية لحوƯ أ: 1974في سنة * 
لصالح وزارة الفالحة واإلصالƟ الفالحي، وقد نتج عنها مشروع وحدة تجفيف ) CCLE( االقتصادي 

 التي ةتجريبية، حيƚ بالرغم من النتائج اإليجابيسمك األنقليƩ، إال أنه تم توقيف المشروع في المرحلة ال
 .    حققها إال أنه بقي غير مضمون النجاƟ من الجانƔ االقتصادي

  ــــــــــــــــــ
  .يليهاوما  112، ص 2002، - الحاضر والمستقبل–وزارة الصيد البحري والمواد الصيدية، قطاع الصيد البحري في الجزائر ): 1( 
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م وضع برنامج تعاون مع الجمهورية الشعبية الصينية تمحور حول التعريف بتقنيات ت :1978في سنة * 
التربية المائية وتكاƛر الشبوط المخصص للتعمير، كما بŃنيłت أحواƯ على مستوى محطة مزفران وتم تعمير 

 Ɣالتي جفت منذ أول تعمير لها(سدود الحميز وسدود غري.( 

كما أجريت عدة         ،(IDPE)عهد تنمية أولى عمليات التربية وقد تم تسيير ǋذه العمليات من طرف م
   ).P.O.R.C( من طرف مركز البحوƚ للمحيطات والصيد البحري "الرƁبيان"محاوالت لتربية 

وعŃكف على تسمين  ،)IDPE(وأصبحت محطة مزفران تسير من طرف معهد تنمية أولى عمليات التربية 
 .نتاجها في إطار التعاون الجزائري السنغاليإالتي تم ) صغار الشبوط(الدعاميص 

ة، أبيرة والمالح من قستغالل أسماك األنقليƩ في أحواƯ توناتم : Ƌ1990لǍ سنة  1982من سنة * 
طرف مستƛمر خاص متعاقد مع المؤسسة الوطنية للصيد البحري، ƛم مع الديوان الوطني لتنمية الصيد 

طن، وكان يتم  80نتاƜ السنوي المتوسط بـ إلان يقدر احيƚ ك ،)ONDPA( البحري وتربية المائيات
 .تصديرǋا إلى إيطاليا

سمك القاروƩ بحوƯ المالح،  ƣتمت أولى أشغال إنجاز مزرعة لتفري: Ƌ1984لǍ سنة  1983من سنة * 
 . تستكمللكن ǋذه األشغال لم 

بوط والصندر، اللذان تم انا للمياه بالشتم تعمير حوالي خمسة عشر خزƋ1986 :ŇلǍ سنة  1985من سنة * 
ǋطولهما منماستيراد Ɵتم  4 ىسم إل 0‚5ا من المجر واللذان يتراو ƚماليين شبوط  10طالق إسم، حي
مليون شبوط  2‚5مليون شبوط عشبي،  3مليون صندر،  5‚5مليون شبوط ذو الفم الكبير،  5‚5ملكي، 

ة قوية في إعادة تقييم الهياكل رادمولد أسماك القط، ولعل ǋذا العمل يبرǋن على إ 30فضي وحوالي 
 .القاعدية للمياه عن طريق التربية المائية الواسعة

أنشيء فرع سطحي على مستوى المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات من : 1987في سنة * 
  . نتاƜ تجريبي لǖصدافإأجل 

الديوان الوطني لتنمية الصيد أنشيء فرع سطحي من طرف نفƩ المعهد المذكور و :1988في سنة * 
  ،)CNDPA( البحري بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوƚ للصيد )ONDPA(وتربية المائيات البحري 

 .نتاƜ األصداف في البحر وتجربة ǋياكل التربية المائيةإمن أجل  

يين مال 10الشبوط بقدر  زرعنشاء مزرعة نموذجية بمنطقة حريزة من أجل إتم : 1989في سنة * 
وذلك على  ،مليون دعموص 20 فيها زǋاء عزر نشاء مزرعة للشبوط في نفƩ السنةإدعموص، كما تم 

 . مستوى سد مزفران من طرف الديوان الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات

ألمل، قامت الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري بƎعادة تعمير مياه سدود قرقر، مرجة ا: 1991في سنة * 
Ưأبيرة وحو Ưوحو Ɵطالق المالƎماليين دعموص من الشبوط 6، وذلك ب.  
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فرع  بƎنشاء) عين طاية(كانت بداية تربية المحار في البحر من طرف مستƛمر خاص  :1993في سنة * 

  .شبه سطحي
، 1921منذ  إن تحليل التجربة الجزائرية في ميدان تربية المائيات والمحاوالت التي تم القيام بها        

  .تبين جليا غياƔ االǋتمام وغياƔ سياسة رشيدة لترقية ǋذا النشاط
مواقع المائية عبر التراƔ وبعد تƋسيƩ الوزارة، قامت ǋذه األخيرة بƎحصاء لكل ال: 1999نهاية سنة  في* 

  :الوطني فتوصلت إلى النتائج التالية
  ǋكتار من المواقع الساحلية، 500 -         
  ǋكتار من البحيرات الطبيعية والوديان، 6.000 -         
  ǋكتار من السدود والحواجز المائية، 80.000 -         
 )ǋ.)1كتار من اǓبار وأحواƯ الري الفالحي بالمناطق الصحراوية 13.000 -         

ان ، ك)2(لتربية المائيات في الجزائر 2005-2001عداد المخطط الوطني الخماسي إتم : 2000في سنة * 
منصƔ  60.000منصƔ شغل مباشر و 10.000، خلق سنة/طن 30.000نتاƜ يقدر بـ إتحقيق إلى يهدف 

  .)صيد، فالحة، رياضة، ترفيه، تسلية( خلق مشاريع مدمجة إضافة إلى شغل غير مباشر،
ن أجل تحقيق المخطط الوطني الخماسي ، م2001ي وزارة ابتداء من شهر ماالشرعت  :2001في سنة * 

 ،، في زرع كل المسطحات المائية الطبيعية وغير الطبيعية المتواجدة عبر التراƔ الوطني2001-2005
مليون شملت حوالي  17بدفعة أولى تزيد عن  2001وبدأت الحملة األولى لزرع صغار السمك في جوان 

  .)ساحليا، داخليا وصحراويا(موقع مائي عبر كامل التراƔ الوطني  20

ياسة تسويق تسمح بتحفيز وترويج االستƛمار الخاص الوطني والشراكة في ومن جهة أخرى، وضعت س
نشاء مزارع بحرية على طول الشريط الساحلي، إ مختلف ميادين ǋذه الصناعة البحرية، يمكن تلخيصها في

 ƚياكل قاعدية للصيد القاري، إحداǋصداف البحرية، إنشاء مفرخات متنقلة، إǖمرات لƛنشاءإنشاء مست 
، ونجد ǋناك عدة مشاريع في ǋذا اإلطار ǋي في طور صناعة األغذية الموجهة للتربية السمكيةوحدات ل

يهدف إلى ) والية تيبازة(اإلنجاز، من بينها إنجاز مركز الصيد القاري لǖسماك بالقرƔ من سد بوكردان 
  .%75: 2005البحƚ والتنمية والتمهين التطبيقي، بلغت نسبة إنجازه إلى نهاية 

األول على مستوى والية الجزائر تقدر طاقة إنتاجه : ƛالƛة مشاريع لتربية المحار في مرحلة اإلنتاƜوكذا 
السنة، والƛالƚ على /طن 50السنة، والƛاني على مستوى والية تيبازة، تقدر طاقة إنتاجه بـ/طن 40بـ

 . )3(السنة/طن 50مستوى والية تلمسان، تقدر طاقة إنتاجه بـ
  ـــــــــــــــــ

  .2004، قرص مضغوط، سنة وزارة الصيد البحري والمواد الصيدية): 1(
  .120، 119المرجع السابق، ص ،- الحاضر والمستقبل–وزارة الصيد البحري والمواد الصيدية، قطاع الصيد البحري في الجزائر ): 2(
من إعادة البناء إلى االندماƜ ائر، بية المائيات بالجزوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، الصيد البحري وتر: في تفصيل ذلكانظر ): 3(

   .81- 80صاالقتصادي، 
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  الƯبيعية درات قƯاƱ الصيد البحريق: يانالمƯلƒ الث
يتمتع قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في الجزائر بقدرات طبيعية ǋائلة تضفي عليه طابعا       

  .خاصا وتشكل مصدر ƛروته وأǋميته
ǋ ار نتعرف علىƛذه القدرات من خالل دراسة خصائص الساحل والمحيط الهيدرولوجي نظرا لما لها من آ

على نوع وحجم الƛروة السمكية المتواجدة به، وما لها من عالقة بنوع الوسائل الواجƔ استعمالها في الصيد 
ǋذا المحيط هاالموارد الصيدية التي يزخر ب معرفةمن خالل ، و)أول فرع( ةنتاجيإلوبخصائص العملية ا

تدفع القطاع إلى التطور إذا ما استƛمرت على  ،التي تعتبر ƛروة طبيعية متجددة دائمة العطاء وأبدية السخاءو
  ).ƛاني فرع( اءـأكمل وجه برشـاد ونق

  والمحيƯ الهيدرولوجي خصائص الساحل: الفرƱ اǓول
ǍولǓخصائص الساحل: الفقرة ا  

 من( طل على البحر األبيƯ المتوسطيكم  1280ل منعرƜ يفوق يمتد الساحل الجزائري على طو      
، تحده في كƛير من المناطق أجراف األطلƩ التلي العالية الوعرة، وتتخلله )القالة شرقا إلى بني صاف غربا

بعƯ الرؤوƩ والخلجان والشواطƐ التي تتباين في تكوينها، فمنها ما يتكون من فتات الصخور التي 
وتضم ǋذه الشواطƐ موانƐ متفاوتة األǋمية كالموانÛ  Ɛ)1(نها ما يتكون من الرمل الناعمتجرفها المياه وم

ميناء وملجƋ صيد مخصصة الستقبال  23ما يقرƔ : التجارية وموانƐ الصيد والموانƐ المختلطة من بينها
وǋي مكونة من موانـƐ صـيد مختلطـة وأخرى متخصصـة تستعمـل أساسا لسفن  ،مراكƔ الصيد

مخصصة عادة لالستعمال في حالة اضطراd’échouages) (Plages  ƔشاطƐ جنوƟ 19وأيضا  ،دالصي
  .)2(البحر وسوء األحوال الجوية

يضم أغلƔ الƛروة  حيƚ ،يعتبر الجزء الخصƔ من أعماق البحرالذي  يقابل ǋذا الساحل الجرف القاري 
  .) Sédentaires(يناسƔ حياة األحياء اǓبدة والسمكية، 
ل استخراƜ الƛروات التي يكنزǋا، ال يسهŎ )3(ق، وعر وشديد االنحدارالجرف القاري في الجزائر ضيŎ بيد أن

فهو  ،كم بالقرƔ من مدينة الغزوات 90وأن أكبر اتساع له يبلƸ ، كم 24إذ أن متوسط عرضه ال يتعدى 
ƛانية بالقرƔ من  تساعǘلالعاصمة ومنطقة القبائل ليعود يتسع في جزئه الغربي ويضيق في عرƯ الجزائر 

وǋو يتسع قرƔ  يكاد يتجاوز السبع كيلومترات،الأما الرف القاري فمتوسط عرضه ، سواحل عنابة
  .)4(ما قرƔ مدينة الغزوات عاويتسع نو بالقرƔ من المناطق الجبلية، ضيقالشواطƐ المنخفضة وي

  
  ــــــــــــــــــــــ

  .89ص  عبد الرحمان، المرجع السابق، مغاري :)1(
  .25ص  ، المرجع السابق،اعمر بوزيد :)2(

(3):Ahmed LARABA, L’Algérie et le droit de la mer, thèse de doctorat , université d'Alger, 1985, op.cit, p 48.  
  .مغاري عبد الرحمان، نفƩ المرجع لسابق): 4(
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جزء غني بالجمبري يليه رية، أميال بح) 6(يشتمل ǋذا الجزء على حزام رملي عرضه يقارƔ الست
  .)كركند(البحر الوردي والنازلي إضافة إلى جراد

في حين نجد أن األعماق البحرية ،  ǋذه المميزات تطبع أيضا خلجان مرسى الكبير، وǋران وأرزيو 
  .)1(بعƯ الصخور التي تعرقل عمليات التجييƔ  اوتيبازة تتخلله) مستغانم(الممتدة ما بين رأƩ إيفي 

المنطقة الممتدة ما بين تيبازة وبوسماعيل فهي ذات طبيعة رملية، تتخللها بعƯ األعماق الطينية، شƋنها  أما 
 .في ذلك شƋن األعماق البحرية الواقعة ما بين رأƩ بيسكاد ورأƩ ماتيفو

ات وإذا ما انتقلنا شرقا فسنالحظ تغير طبيعة قاع البحر، فاألعماق البحرية الواقعة ما بين رأƩ جن    
تعود تلك األعماق لتƋخذ طابعا طينيا رمليا في خليج بجاية  ورأƩ كاربون ǋي ذات طبيعة صخرية، ƛم

ومحيطه وكذلك شرق مدينة جيجل، وما يلبǋ ƚذا الطابع أن يتغير مرة أخرى ما بين وادي الزǋور والقل، 
  .فيصبح قاع البحر صخريا ووعرا

صادفنا أعماقا منبسطة ذات تكوين رملي وطيني يسمح أما إذا ما اقتربنا من سواحل سكيكدة فست   
، سلطان )الشفنين البحري(بتكاƛر أنواع عديدة من األسماك مƛل الجمبري الوردي، سمك الغبر، اللياء 

، إال أن ǋذه األعماق السهلة تتغير مرة أخرى ما بين رأƩ الحديد ورأƩ الحراسة ...رالسري ،مإبراǋي
للها بعƯ الشواطƐ الرملية أو الحصوية، أما خليج عنابة فƎنه يتميز برماله لتصبح ذات طبيعة صخرية تتخ

  .المرجانية) الصخور( الطينية واحتوائه على بعƯ الحشفات 
ǋي ) المساحة الكلية 2/3حوالي ƛلƛا ( عموما نستطيع القول أن أغلƔ األعماق البحرية الجزائرية        

تخللها في ت بينماممارسة صيد األعماق بواسطة الشباك الجيبية، ذات طبيعة صخرية وعرة ال تسمح كƛيرا ب
  .)2(بعƯ المناطق مساحات واسعة سهلة تساعد على ممارسة الصيد بواسطة الجيابات

  خصائص المحيƯ الهيدرولوجي: الفقرة الثانية
لجزائر تعد من فƎن ا ،أما فيما يخص المحيط الهيدرولوجي ونقصد به خاصة المياه المشكلة لǖعماق البحرية

، وذلك يعود لوجودǋا في البحر األبيƯ كلم 1280رغم امتداد سواحلها على بين الدول المتضررة جغرافيا 
ال يتصل بالمحيط األطلسي إال عن طريق مضيق جبل طارق الذي ال ، ه مغلقǋو بحر شبوالمتوسط 

يعتبر كما قادمة من المحيط األطلسي، م، وبذلك فهو ال يتلقى إال القليل من المياه ال 14300تتجاوز فتحته 
كم ومن الشمال إلى  4000من الغرƔ إلى الشرق  تهمسافتقدر حيƚ اقضيŎ االبحر األبيƯ المتوسط بحر

 Ɣمتوسط عمقه و ،كم 800الجنو Ƹيبل ƚيمكن الوصول إليه بسرعة  ،م 1500يعتبر بحرا عميقا نسبيا حي
آخر نجد أن ǋذا البحر يتخلله تياران مائيان متعاكسان، وعلى صعيد Û ويعود ذلك إلى ضيق جرفه القاري

سطحي يƋتي من المحيط األطلسي يسمح بحفظ التوازن الفيزيائي الكيميائي للحوƯ  أحدǋما
  ــــــــــــــــــــــ

)1(:Ɣعلى قاع البحر: عمليات التجيي Ɣالصيد بواسطة الشباك الجيبية التي تسح.  
  .92 -  91، ص المرجع السابقعبد الرحمان،  مغاري أنظر ):2(
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، كما يسمح بتعويƯ نقص الماء الناتج عن التبخر، أما التيار الƛاني فهو يسري في )الملوحةو مستوى الماء(
األعماق قادما من شرق البحر األبيƯ المتوسط ويسير باتجاه المحيط األطلسي، ويتميز بارتفاع ملوحته، 

  .د تيارات أخرى موسمية ذات أǋمية ƛانويةوإلى جانǋ Ɣذين التيارين الرئيسيين توج
من جهة أخرى يتعرƯ حوƯ البحر األبيƯ المتوسط لهبوƔ رياƟ مختلفة االتجاه والقوة، تؤƛر   

كما  .)1(ها كما يحدد نوع وكمية السمك المصطادتعلى نشاط الصيد البحري بشكل يحدد مواسم الصيد ومد
Ư المتوسط وال تساعد ممارسة الصيد البحري خاصة بسفن الظروف الجوية جد متقلبة في البحر األبيأن 

لى البحƚ عن ملجƋ في أقصر قصيرة وخطيرة تجبر الصياد ع Ɯتتخلل البحر أموا حيƚضعيفة الحمولة 
لهذا السبƔ ترتكز موانƐ الصيد الرئيسية والنشاطات المرتبطة في مناطق ساحلية تكون غير بعيدة  ،اǓجال

  .)2(مية نسبيا من الرياƟ المهيمنةعن مخازن الصيد وتكون مح
التي تƋتي أغلبيتها من المحيط األطلسي  )3(وتتميز مياه البحر األبيƯ المتوسط بافتقارǋا النسبي للعوالق

مدفوعة بالتيارات البحرية، وعند التقاء التيارات القادمة من المحيط األطلسي بالتيارات المتوسطية المعاكسة 
ك العوالق إلى سطح الماء لتشكل مصدرا غذائيا ألسماك السطح، وǋذا ما يفسر لها في االتجاه، تدفع تل

األخير من البحار الفقيرة من  ǋذا يعتبر إذلمخزونات السمكية في البحر األبيƯ المتوسط، امحدودية كمية 
  .)4(حيƚ الموارد الصيدية

ا شرق حوƯ البحر األبيƯ ونسجل في ǋذا الصدد ميل قوة التيارات األطلسية إلى الضعف كلما اتجهن
   .)5(المتوسط، األمر الذي ينجر عنه نقص العوالق بالمياه البحرية الجزائرية

الموارد البيولوجية مقارنة  رغم الخصوصيات التي يتميز بها الساحل الجزائري وفقر مياǋه نسبيا من       
ئر الجغرافية لوجودǋا في بحر لجزااورغم التضرر الجغرافي الذي يعود إلى وضعية  ،بالمحيط األطلسي

صل عبر منحدر قاري سريع نف ا،شديد اانحدار اغالƔ ومنحدرفي ال ان جرفها القاري ضيقوأل ،شبه مغلق
وسردينيا  )Baléars(وجود جزر البليار  فƎن إلى ذلك ف، أضمتر 2500إلى 2000إلى أعماق من

)Sardaigne( ر على تحديد المنƛطقة االقتصادية الخالصة للجزائر ويحرمها من مقابل السواحل الجزائرية يؤ  
  عالميا، بينما تبلƸ 87ميل بحري وǋو يحتل المكانة  4000تبلƸ مساحة جرفها القاري  حيƚمساحة معتبرة، 

 ــــــــــــــــــ
(1): Ahmed LARABA, op.cit, p47. 
(2): Raymond SIMMONET, Essai sur l’économie des pêche maritimes en Algérie , thèse pour le doctorat en droit, 
1960, N°01, p24.  

مجموعة من األحياء تعيǋ ƫائمة في مياه البحر، بعضها مجهري، والبعƯ اǓخر أكبر حجما، وǋي تشكل الجانLe Plancton(:  Ɣ(العوالق : )3(
  .ية الباردةاألكبر من غذاء السمك، وتتكاƛر ǋذه األحياء بسرعة، خاصة في األوساط المائ

(4)   :  Ministère de la pêche et de ressources halieutiques" programme d'activité du secteur "Février2000, p03. 
لو قارنا المحيط األطلسي بالبحر األبيƯ المتوسط فيما يخص ǋذه النقطة فسنالحظ أن ǋذا األخير يتميز بتنوع أسرابه السمكية مع ضعف ف :)5(

وفر الغذاء ا، وǋذا بسبƔ ندرة العوالق النباتية والحيوانية به، في حين تتميز األسراƔ السمكية التي تعيƫ بالمحيط بارتفاع كƛافتها وǋذا نظرا لتكƛافته
  .بشكل كبير
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   .)1(عالميا 72ميل بحري وتحتل المكانة  40.000مساحة منطقتها االقتصادية 
ات في الجزائر يزخر بƎمكانيات وقدرات ǋائلة من شƋنها أن إال أن قطاع الصيد البحري وتربية المائي

فباإلضافة إلى الشريط الساحلي، ǋناك مساحة بحرية خاضعة للقضاء  .ترفع التحدي لتجعل منه قطاعا رائدا
مليون ǋكتار  4,4مليون ǋكتار، زيادة على مساحة  9,5الوطني مخصصة للصيد البحري مقدرة بحوالي 

مليون ǋكتار واسعة وسهلة  1,4تغالل األسماك القريبة من القاع، منها مساحة كجرف قاري صالحة الس
كمناطق صخرية ال تالئم إال ) مليون ǋكتار 3(تالئم الصيد بالجيابات، في حين تعتبر المساحة المتبقية 

  .)2(الصيد الحرفي الصغير
سطحات المائية الطبيعية ألف ǋكتار من الم 100أما على مستوى المسطحات المائية فتوجد أكƛر من  

واالصطناعية موزعة على التراƔ الوطني يمكن استغاللها في صناعة تربية األحياء المائية والصيد 
 ،القاري، وǋي تتشكل في مجملها من السدود، البحيرات الطبيعية، السبخات، المستنقعات، األودية، البرك

 ستغالل المياه الساحلية لنفƩ الغرƯ، دون أن ننسىمكانية ااوكل المجمعات والحواجز المائية إضافة إلى 
تفاقيات المبرمة مع عدة المتيازات الممنوحة من خالل االفي ظل ا مكانيات المتاحة للجزائرالبطبيعة الحال ا
  .)3(عمان في إطار الصيد في أعالي البحار والمحيطات اليمن، موريتانيا، غينيا بيساو،: دول ساحلية مƛل

 تزخر بها الجزائر الموارد الصيدية التي :ثانيالفرƱ ال
مغاالة إن قلنا ال من الخالق تضاǋي قيمة البترول و ةتزخر الجزائر بƛروة صيدية طبيعية معتبرة، ǋب

Ɣد استغاللها إن أنها تمتاز عليها ألنها موارد متجددة أبدية السخاء ال تنضňشŃن ورňحسĈإلى من  ،أ Ɯتحتا
  .ق التوازن االقتصادييحقسعيا لتنهƯ بهذا القطاع يŃفجني خيراتها، ǋا ويƛمنها ويستƛمرǋا ليريقد

بالنظر إلى الخصائص الهيدرولوجية للمياه البحرية الجزائرية، تتميز الموارد الصيدية في مظهرǋا     
  :، ويمكن تقسيمها إلى صنفين أساسين)4(البيولوجي بتنوع أصنافها

   ،)الفقرة األولى(أسماك السطح  -1
  ).ةƛانيالفقرة ال(الصيدية التي تتواجد بالقرƔ من القاع أو في األعماق  دموارال -2
 ǍولǓالفقرة ا :ƞـــƯالس ƿسمـــاƈ (Poissons pélagiques)   

Ńذا الصنف من األسماك أيضا باألسماك الزرقاءيǋ عرف)Poissons bleus(،  من Ɣبالقر ƫي تعيǋو
   ،ي مجموعات كبيرة مشكلة أسرابا مهاجرة دائمة الترحالوف، سطح البحر في درجة حرارة مرتفعة نسبيا

  ـــــــــــــــــــــ
Voir A. LARABA, op.cit., p 48. :)1(  

(2): Ministère de la pêche et de ressources halieutiques,"programme d'activités du secteur", op.cit, p08. 

  .25- 24أنظر اعمر بوزيد، المرجع السابق ص): 3(
نوع من األسماك في البحار،إال أن اإلنسان لم يستغل منها سوى نحو عشرة أنواع فقط ǋي  20.000في الواقع، على الرغم من وجود نحو  ):4(

الدار البحار والمحيطات،  أنظر أنور عبد العليم،، األسماك االقتصادية التي تشكل محصول المصايد كالسردين والتونة والرنجة وبعƯ أسماك القاع
  .211ص 1964القومية للطباعة والنشر، اإلسكندرية، 
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وعن أفضل العوامل الهيدرولوجية، وتتميز بالقدرة الهائلة على التكاƛر  بحƛا عن شروط بيئية مالئمة
   .السريع

  :يمكن تقسيم ǋذا الصنف من األسماك بدوره إلى ƛالƚ مجموعات جزئية حسƔ حجمها
  ،تتميز بحجمها الصغير وقلة أنواعها  : pélagiques petits(Les( أسمـاك السطـح الصغيــرة -أوال

  . Bogueالبوقة ،Anchoisالصبر  ، أوسمك)بلم(، األنشوفةSardinesومƛلها السردين  
ومƛلها األرسيلة  ،تتميز بحجمها المتوسط: ) pélagiques moyensLes( أسمـاك السطــح المتوسطة -ƛانيا

Bonites، االسقمري Maquereaux،  سمك الملفةMelva، الباكورات Thonines.  
بسابقاتها  ها الكبير مقارنةتتميز بحجم  :) pélagiques grandesLes(أسمـاك السطــح الكبيــرة  -ƛالƛا 

ƛالتونة الحمراء لهااوم Thons rouges، فأبو سي Espadons..   
 ومن كونها تعيƫ بالقرƔ من سطح البحر ،وبصفة عامة تعتبر األسماك الزرقاء سهلة االصطياد ليال ونهارا

 األزرق لذلك فƎن كميات السمك، )1(السواحل في نفƩ الوقت، إضافة إلى أنها تنتقل بƋسراƔ كƛيرة العدد
ويستخدم ألجل ، نتاƜ السمكي الوطنيالمجموع ا من %80 المصطادة ǋي األكƛر غزارة، حيƚ تشكل

                                        .)les sardinier)2اصطيادǋا بصفة رئيسية السردينيات 

تزخر المياه البحرية الجزائرية بصفة خاصة بسمك السردين المتميز بسرعة نموه، التي تفوق سرعة         
إلى  13التبييƯ خالل  ىحيƚ أنه قادر عل ،فة الشمالية من حوƯ البحر األبيƯ المتوسطضنمو سردين ال

ال يستطيع سردين المناطق البحرية األخرى القيام بهذه الوظيفة الحيوية قبل  شهرا من وضعه، في حين 15
مرور عامين و نصف من وضعه و يرجع ذلك إلى خصائص الوسط الطبيعي المتميز بنظامه الحراري 

  . وكƛرة عوالقه والضوئي
لماء فƎن ذلك يسمح وباعتبار أن العوالق، التي توجد بالمياه البحرية الجزائرية، تكون طافية فوق سطح ا

   .)3(بتكاƛر أسماك السطح و وفرتها بشكل أكبر من أسماك القاع 

  )Les ressources démersales( في اǓعماق ةتواجدالمالموارد الصيدية : ةثانيالفقرة ال
افة وفرة أنواعها مع قلة كƛوتتميز بمحدودية تنقلها،  )Sédentaires(غير مهاجرة ، )4(و ǋي أحياء مائية آبدة

أسرابها نظرا الفتقار المياه البحرية الجزائرية العميقة للعوالق مما يؤدي إلى تعطيل نسبي لدورتها 
، وباعتبار أن ǋذا الصنف من الموارد الصيدية يتواجد بالقرƔ من قاع البحر وبجوار الجرف ةنتاجيإلا

  .القاري فƎن اصطيادǋا يتم باستخدام الشباك الزاحفة مƛل الجيبيات
 ــــــــــــــــــــــــ 

(1): A.LARABA, op.cit, p24. 
(2): Samia BOKRITAOUI, secteur des pêches, potentialité et production halieutiques en Algérie, MUTATIONS 
N°27, revu éditée par la chambre algérienne de commerce et d’industrie, 2001,p23.  

  .94مان، المرجع السابق، صمغاري عبد الرح) 3(

  .المقيمة في منطقة ال تبرحها ت، ويقال أوابد أي الحيواناةأحياء آبدة ǋي أحياء قارة غير مهاجر): 4(
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والتي تسهل عملية  ،ق والمنعرƜ في أغلبهطق المنبسطة من انحدار الجرف القاري الضيŎاإال أن المن  

صيد ǋذه األنواع السمكية وǋي تقع عموما في عرƯ البحر  ات محدودة، تحد كƛيرا من تطوريالصيد بالجيب
و يالحظ أن الشريط األكƛر اتساعا منها متواجد مقابل الساحل .)1(وداخل الخلجان التي تتخلل الجرف القاري

ميل بحري، في ǋذا الجزء من اإلقليم  20الوǋراني بالقرƔ من الحدود المغربية، لكن ال يتجاوز عرضه 
جبل طارق الذي يسهل دخول المياه الباردة من المحيط األطلسي الغنية بالعوالق، توجد  القريƔ من مضيق

  .)2()رصيف عليداد، جزيرة زفارين وحبيباƩ( تقريبا كل األعماق البعيدة الجيبية
ن بصورة اورغم وعورة األعماق الجزائرية، فƎن ذلك لم يحل دون استغالل ما أمكن من ƛرواتها، وإن ك 

بقوة على القاع بصورة  رجلغالƔ باستخدام تقنيات صيد تعتمد على ما يسمى شبكة الƛور التي تſمدمرة في ا
متكررة بشكل يؤدي إلى إلحاق الضرر بالنبات والسمك الذي يوجد في طريقها فال تترك له الوقت 

  .)3(الضروري للتكاƛر والتجدد
  :مجموعات رئيسية ǋين التمييز في ǋذا الصنف بين عدة و يمك

تتميز األسماك البيضاء بكƛرة أنواعها وتعرف أيضا  ): blancs poissonsles (األسمــاك البيضــاء - والأ
في األعماق قريبا من القاع وال ترتبط بالعوامل المناخية بل  متقي ،(Poissons démersaux) باسم أسماك القاع
Ɣبنوعية الترا.   

البجيل أو  ،(Merlons)البياƯ  الغبر أوسمك ،(Rougets)براǋيم انجد ضمن ǋذه المجموعة سمك سلطان 
 ،(Pagres)البغار ،(Soles)سمك موسى ،(Dorades)المذƔǋ ،(Pageots)أسماك السرير المتعدد األلوان

 % 15إلى  %10تمƛل وǋي  ،...(Raies )شفنين البحر ،(Gros yeux)واسع العينين  ،(Bazouques)البزوق
  .دم ألجل اصطيادǋا بصفة رئيسية الجياباتنتاƜ السمكي، ويستخالمن مجموع ا

نتاƜ المن مجموع ا % 3 تمƛل ǋذه المجموعة نسبة :Les requins et squales)(القرشيـــات  -ƛانيا
    والقوارƔ الصغيرة )Chalutiers(ويستخدم ألجل اصطيادǋا بصفة رئيسية الجيابات  ،السمكي الوطني

)Les petits métiers( ي تضم سمك القرǋو ƫ)Requins(  البحر Ɣوكل)Chien de mer(Û  قط
  ...)Roussettes(البحر
تصطاد بواسطة  ،المجموعة ذات قيمة تجارية عالية هتعتبر ǋذ : crustacés(Les( القشــــريات - ƛالƛا

 )القمرون(تتشكل أساسا من الجمبري ǋي و ،نتاƜ السمكي الوطنيالمن مجموع ا %4 وتمƛل نسبة الجيايات
  القرامنتو  ،Langoustes)(أوجراد البحر الكركند (Crevettes rouges et blanches)حمر واألبيƯاأل بنوعيه

  
  

  ــــــــــــــــ

  .Samia BOKRITAOUI, op.cit,p21 :وأيضا 94المرجع السابق، ص أنظر): 1(
(2): Raymond SIMONNET, op.cit, p24.  

 .95 – 94ص  عبد الرحمان، المرجع السابق، مغاري): 3(
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(Langoustines)سرطان البحر ،(Crabes))1(.  

- األرجل رأسيات- مƛل ǋذه المجموعة الرأسقدمياتت :les mollusques)(الــرخويــات -رابعا
(Céphalopodes)  Ůي رخويات بحرية قنǋالمحارياتوكذا  اصة،و.                              

الحبارة أو  ،)(Sépiaبية يالس ،(la seiche)، الحبار)poulpe ou pieuvre( األخطبوط :تشكل منت ǋيو 
تشكل نسبة ضعيفة من مجموع و ،.. )Coquillages(أصداف البحر ،)(Moules، بلح البحر (Calmars)كلمارال
  .تصطاد بواسطة الجياباتو نتاƜ الوطني، الا

ماقها البحرية على وفر الجزائر في أعتت :)Corailet  Eponges (اإلسفنجيـــات والمـرجــان - خامسا
  .لكنهما ال يزاالن غير مستغلين بصفة جدية سفنج البحري،إلمخازن ǋامة من المرجان األحمر وا

عدة سفنج من منابته بالغوص باألجهزة أو بالشوكة أو بجرافة خاصة، ويحضر للصناعة بعد إليستخرƜ ا
             .)ƛ ،)2م ينظف ويبيƯ باألحماƯبدقة مواد العضوية والمخاطية منهعمليات تبدأ بقتل الحيوان واستخراƜ ال

طن، تتشكل أساسا من  500.000و يقدر حاليا المخزون السمكي في المياه الساحلية الجزائرية بحوالي        
بين المخزون السمكي  تعيƫ بالقرƔ من قاع البحر، ومن)  % 20(، والباقي ) %80(األسماك السطحية 

من االحتياطي  % 32تمƛل نسبة  ،سنة قابلة لالصطياد/ألف طن ǋ:160ناك كمية تقدر بـ اإلجمالي
، واألسماك  (poissons migrateurs)السمكي، باإلضافة إلى وجود مخزون معتبر من األسماك كƛيرة الترحال

وقنافذ  ،سفنجياتالاو ،تياطي ضخم من المرجانذات قيمة تجارية عالية وكذا اح )poissons nobles(النبيلة 
نوع من الطحالƔ البحرية ذات االستعماالت المختلفة  600البحر واألصداف البحرية، زيادة على أكƛر من 

 .)3(... )مياوية يالطƔ، مواد التجميل، المواد الك(

Ɣ التƛمين والمحافظة عليها، و بالرغم من أن الموارد البيولوجية المائية متوفرة و متجددة إال أنها تتطل
بقاء على التسمح بدوامها و تنميتها المستقبلية، حتى يتسنى ضمان ا عقالنية بحيƚ يجƔ استغاللها بصفة

  .مساǋمتها في التغذية والتطور االقتصادي واالجتماعي للسكان
الƛروة أحسن  للنهوƯ بهذا القطاع واستغالل الالزمة بشريةالمادية والمكانيات اإل ار لهخŰسŃ فهل
  ستƛمار ǋذه الƛروة البحرية مع ضمان ترشيد استغاللهاÞالحرية الكيف يمكن فتح أبواƔ  ،استغالل

  
  
  

  
  ــــــــــــــــــــ

)1( : Samia BOKRITAOUI, op.cit, p25.  

  .232أنور عبد العليم، المرجع السابق، ص  :)2(
MPRH, programme d’activité du secteur, op.cit, p 06. :)3(  
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Ƙالثال ƒلƯالصيد: الم ƱاƯمية قǉƈوتربية المائيات البحري  

 ةإذ يلعƔ أدوارا غذائية، اقتصادي يكتسي قطاع الصيد البحري وتربية المائيات أǋمية بالغة،
واجتماعية متعددة ومعتبرة على غرار بقية القطاعات االقتصادية األخرى، بفضل ما يكنز من ƛروات 

مكانيات المادية والبشرية إلا اة، إذا ما أحسن تقديرǋا ورشد استغاللها وسخر لهطبيعية ƛمينة متجدد
  .حققت رقيه وازدǋاره وأبلغته مكانة رائدة في اقتصاد الوطن الضرورية،

وسعيا منا إلبراز أǋمية قطاع الصيد البحري وتربية المائيات سنركز أساسا على دوره الغذائي      
وǋي نابعة من  ،طالقالالغذائي الذي يبقى أǋم األدوار التي يضطلع بها على اومساǋمته في تحقيق األمن 

  .االجتماعيفه االقتصادي يمدى حدة وخطورة المشكلة الغذائية، ƛم نتطرق إلى دور
  يǉƈمية القƯاƱ في تحقيق اǓمن الƤƸائ :الفرƱ اǓول

جسمانية وذǋنية تمƩ بصحته تبقى  اارتلحق به أضر يإن المشكلة الغذائية التي تواجه اإلنسان، والت     
أن  لمن تحقيق مستويات عالية من التقدم التقني والرخاء االقتصادي، ب ةنسانيإلقائمة في وقت تمكنت فيه ا

الƛروة السمكية من القطاعات التي يمكن أن تساǋم  عأزمة الغذاء في تفاقم متزايد عام بعد عام، وقطا
 حيƚ توفر الموارد التي تتسع تدريجيا، )1(مة وسد الفجوة الغذائيةأساسية وفعالة في حل األز مساǋمة
 ففي منتصف التسعينات ساǋمت األسماك في ،)2(مدادات العالمية من البروتين الحيوانيإلربع ا السمكية

دولة مشكلة في معظمها من بلدان آسيوية  34 من ǋذا البروتين للسكان في أكƛر من% 50توفير أكƛر من 
ليف تقل بكƛير عن انتاجها بتكامكانية تجددǋا السريع واوǋذا نظرا لوفرتها الكبيرة و ،)3(يقيةوأخرى إفر

  .نتاƜ األغذية في القطاع الزراعيانتاƜ اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن وحتى تكاليف اتكاليف 
زف قيمة حيƚ تستن بعد أن أصبحت مشكلة الغذاء عبئا ƛقيال على ميزان مدفوعات معظم الدول،      

 حداƚ التنميةاكان من الممكن استخدامها في - الواردات الغذائية نسبة كبيرة من العمالت األجنبية
لتؤكد على ضرورة  سياستها لتحقيق األمن الغذائي ةتوجهت إستراتيجي - التي تسعى إليها االقتصادية

ماك والمنتجات السمكية من المجاالت األس دنتاƜ احتياجاتها من السلع الغذائية، وتعااالعتماد على الذات في 
  ن استخدامها كبديل كنتاجي، كما يمإالتي يتحقق بها فائƯ  تنظرا لكونها من القطاعا ،الهامة في ǋذا الشƋن

  ـــــــــــــــــــــ
  :ǋناك نوعين من الفجوة الغذائية): 1(
ǋذا النوع من الفجوة ال يعكƩ دائما وجود ، اإلنتاƜ المحلي من الغذاءوǋي عبارة عن الفرق بين جميع االحتياجات وحجم  ،فعليةفجوة غذائية  *

  .في حالة إمكانية تغطية ǋذه الفجوة باالستيراد عن طريق الفائƯ المحقق من خالل الصادرات كمشكلة أمن غذائي حقيقية، وذل
ساسية للسعرات الحرارية في إطار المعايير الدولية من جهة، التي تقاƩ على أساƩ الفرق بين نصيƔ الفرد اليومي من المتطلبات األ معياريةفجوة و*

، النوع من الفجوة يترجم فعليا وجود مشكلة أمن غذائي، انظر بوزيد اعمر، ǋذا ومتوسط ما يحصل عليه الفرد من السعرات الحرارية من جهة أخرى
 .16ص السابق،  عالمرج

 .16ص، 1984 ،روما ،"ارة مصايد األسماك وتنميتهاتقرير المؤتمر العالمي إلد" ، )م.أ.ز.أ(منظمة : )2(

  . 108 ص، 2000، روما، "2000حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم لسنة " ،)م.أ.ز.أ(منظمة  :)3(
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  .)1(للحوم الحمراء ولحوم الدواجن
توفر اللحوم بجميع أنواعها  ابينمنسان، وǘلتعتبر األسماك واألحياء المائية األخرى مصدرا غذائيا ǋاما  

  .منها% 24فƎن األسماك توفر لوحدǋا نسبة  من االحتياجات العالمية من البروتين الحيواني،% 40نسبة 
وǋي تفوق نسبة البروتين في لحوم األبقار  ،% 90إلى 20تتراوƟ نسبة البروتين في لحوم األسماك ما بين و

16,8 % Ư2(%3,8 واللبن % 13,6 والبي(.  
راء ƛال أن لهذا البروتين الحيواني قيمة غذائية عالية يتفوق بها على كل اللحوم وǋو مصدر شديدكما 

توفر %) 25(باإلضافة إلى وجود نسبة عالية من الدǋون ، )3(نية األساسية في تغذية اإلنسانيباألحماƯ اǓم
  .سعرات حرارية تفوق بكƛير ما يوفره البروتين

ألسماك كميات وفيرة من األمالƟ المعدنية الهامة كالفسفور الذي له أǋمية ǋذا فضال عن احتواء ا
التوازن الحمضي في البول والدم  قيحقو العظام واألسنان على النمو، ةساعدمبالغة في حياة األنسجة و

Ʒ من 100غرام في ميلي 240إلى  230ويقوي الذاكرة ويوجد بنسƔ عالية في السمك إذ تتراوƟ مابين 
ما يوجد ف ،الكالسيوم الضروري للعظام واألسناناحتوائها و، ميليغرام في التونة 750لى إوقد تصل  السمك،

مادة اليود التي احتوائها و، Ʒ من لحم العجل والعجائن500ه في نجد Ʒ من السمك،100من الكالسيوم في 
سيوم والكبريت والزنك الحديد والبوتاكذا احتوائها تلعƔ دورا حيويا في تنشيط عمل الغدة الدرقية، و

  .الجيد لجسم اإلنسان نوالمغنزيوم وكلها عناصر ضرورية للتواز
المضاد للكساƟ ولين " Ɣ1"غنية بفيتامين  يناǋيك عن الفيتامينات التي تحتويها دǋون وكبد السمك، فه

  ".د"الضروري للنمو والرؤية وكذا فيتامين " أ"العظام وفيتامين 
       Ǝاللحوم البيضاء والحمراء األخرى، يبدو فقيرا للنسيج  ىلحم السمك، وعل نزيادة على ذلك، ف Ʃعك

 وله األحماƯ داخل المعدة بسرعة، وǋتحوŎ ذالذي يجعله سريع الطهي سريع الهضم، إ رالمخاطي، األم
تا اللحوم األخرى التي تستدعي وق Ʃساعات، عك 03إلى  02يبقى في المعدة إال لمدة قصيرة نسبيا  بذلك ال

  .ساعات 05إلى  04للطهي وصعوبة في الهضم فهي تبقى في المعدة من 
أن كبده غني جدا بها  وعلى الرغم من أن جسم السمك ال يحتوي على أشباه الغلوسيدات الغنية بالطاقة، إال

حريرة  Ʒ207 من التونة تعطي 100وعلى سبيل المƛال فƎن ) غلوكوجين(على شكل مولد السكر 
  ــــــــــــــــــــــــ

)1:(Ňفت منظمة عر)امنة عام  )م.أ.ز.أƛبروما األمن الغذائي بما يلي 1983في تقرير لجنة األمن الغذائي العالمي في دورتها ال:  
ة تلبي وضع ينشƋ عندما تتاƟ لجميع الناƩ وفي جميع األوقات الفرص المادية واالجتماعية واالقتصادية للحصول على ما يكفي من أغذية آمنة ومغذي" 

، 1995روما ، األبعاد على مستوى االقتصاد الكلي Ưاألمن الغذائي، بع ،)م.أ.ز.أ(عن منظمة ".احتياجاتهم التغذوية وأفضلياتهم لممارسة حياة نشطة
  .317ص 

 ءمدينة دار البيضا، دان العربيةلتجارة في قطاع المصايد السمكية في البلاالمؤتمر القومي حول االستƛمار و، المنظمة العربية للتنمية الزراعية): 2(
  .95-94ص  ،1995نوفمبر ، بالمملكة المغربية

  .11ص ، 2002روما  ، 25/02/2000-20 ،دتايالن بانجوك، ،"مؤتمر تربية األحياء المائية في األلفية الƛالƛة"تقرير ، )م.أ.ز.أ( منظمة): 3(
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  .)1(حريرة Ʒ172 من لحم العجل تعطي 100بينما نجد أن 
سيساǋم ال محالة في تحقيق األمن  في الجزائر، اوǋكذا فƎن تطوير نشاط الصيد البحري، السيم      

نتاƜ ومنه زيادة استهالك المواطن الزيادة اتحفيز االستƛمار و من خالل الغذائي على المستوى الوطني،
فاتورة استيراد السلع  وتخفيƯ ،وبتقليص عملية استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء بالعملة الصعبة ،للسمك

  .الغذائية وتخفيƯ فاتورة نفقات الصحة
       ارتفاعه المحسوƩ من  موتجدر اإلشارة إلى أن معدل االستهالك السنوي لدى الفرد الجزائري، رغ

3,02 Ƹ4,06إلى  1999 مالفرد عا/ك Ƹم إلى 2000خالل سنة  الفرد/كلƛ 5,10 / غير أنه  2005الفرد عام،
 6,2مقارنة مع المعدل األدنى الذي حددته المنظمة العالمية للصحة ا منخفض عدالمازال يشكل م

Ƹتصل الحصة الغذائية للمواطن التونسي من السمك  ،سنة/فرد/كل ƚ08ومقارنة مع جيراننا حي 
Ƹ10و ،سنة/فرد/كلƸذه الحصة /فرد/كǋ سنة لدى المواطن المغربي، أما بالنسبة للدول العربية فيقدر معدل
  .)2(سنة/فرد/كƸ 11 ـب
للنهوƯ بهذا القطاع وفتح المجال لالستغالل األوفر والعقالني للموارد  وǋذا ما يستدعي بذل الجهود 

  .السمكية بتحفيز االستƛمار فيه مع المحافظة على استدامتها وتجددǋا
  واǗجتماعية ǉƈمية القƯاƱ اǗقتصادية: ثانيالفرƱ ال

ǍولǓق :الفقرة اǗا ƱاƯمية القǉƈتصادية   
لقد تزايدت األǋمية االقتصادية لقطاع الصيد البحري خالل النصف الƛاني من القرن العشرين في 

أصبح ǋذا القطاع مصدرا ال يستهان به إلمداد الغذاء وخلق  ƚالبلدان النامية، حي اكƛير من البلدان، السيم
يويا في التنمية االقتصادية عنصرا حومناصƔ الشغل وجلƔ العملة الصعبة التي تعتبر شرطا جوǋريا 

  .واالجتماعية للدول خاصة ذات الموارد المحدودة
مكان قطاع الصيد البحري في الجزائر أن يساǋم بطريقة فعالة في اقتصاد الوطن، حيƚ تعتبر الموارد Ǝوب

ت أحد مجاالت التنمية الهامة التي ال يقل دورǋا االقتصادي عن دور البترول فيما لو استغل ةالصيدي
الصيد واالستزراع في أن : السمكية بشقيها الرئيسيين تقد تمتاز الصناعا لاستغالال علميا مسؤوال، ب

وذلك بعكƩ الحال  األولى تتعامل مع عنصر دائم االستمرار والتجدد ال ينضƔ في ظل االستغالل الرشيد،
وبالتالي فهي معرضة لالضمحالل  ،محدودة ال يمكن تجديدǋا ااحتياطياته في الƛانية والتي تتعامل في مادة،

  .والفناء بعد فترة من االستغالل طالت أم قصرت
  

  ـــــــــــــــــــــ
درƩ نموذجي من إعداد المديرية الفرعية " الصيد البحري وتربية المائيات في خدمة األمن الغذائي"، وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية): 1(

  .8- 6ص، 2002 - 10- 16لتغذية ليوم العالمي لǘرشاد والتوƛيق بمناسبة ال
، وعن نفƩ الوزارة، إحصائيات الصيد البحري 2001سبتمبر ، العدد التجريبي، مجلة الصياد المسؤول، وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ):2(

  .7، ص2006، جويلية 2005- 2000
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سية للتبعية السياسية واالقتصادية وخاصة نتاƜ الغذائي تعد من أǋم األسباƔ الرئيالوباعتبار أن فجوة ا
  لموازين ايسبƔ إرǋاق اعندما تƋخذ ǋذه الفجوة اتجاǋا متزايدا ويتم تغطيتها من العالم الخارجي األجنبي، مم

يترتƔ عليه من توجيه قدر متزايد من فائƯ التنمية لالستيراد الغذائي مما ينعكƩ على  االمدفوعات، وم
الوسيطة واالستƛمارية الالزمة لتحقيق التراكم الرأسمالي الضروري لبلوƷ معدالت  حجم االستيراد من السلع

ينعكƩ على تفاقم مشكلة الديون الخارجية التي تسبƔ أعباء خدمتها نزيفا مستمرا للفوائد  ينمو مرتفعة، والذ
 ،ديد بسالƟ الغذاءناǋيك عن أن استمرار التبعية الغذائية يعني استمرار الته المحققة من عملية التنمية،

  .)1(وبالتالي وجود أمن غذائي واǋن
وبناء قاعدة  عني ضرورة االستفادة الكاملة من الموارد المحلية،تفكرة االعتماد على الذات  إن

وحصر االعتماد على الخارƜ  صناعية وتكنولوجية وطنية بهدف تقليص التبعية السياسية للسوق العالمية،
  . ت القصوى وبالشروط التي تتالءم مع المصلحة الوطنيةفي أضيق الحدود وللضروريا

تساǋم في دعم االقتصاد الوطني، من خالل خلق قيمة مضافة للمنتجات  يةكالصناعات السم فƎن لذلك
إضافة إلى توفير  ية عوضا عن تصديرǋا على حالها ألجل إعادة تصنيعها في الدول المستوردة،كالسم

  .مع االستفادة من انخفاƯ األجور وتدني تكاليف الموارد األوليةفرص للتشغيل ومكافحة البطالة 
المنتوجات  تيعتبر قطاع الصيد البحري وتربية المائيات مصدرا ǋاما للعملة الصعبة مقابل صادرا       

المائية وǋو بذلك يساǋم في رفع مستوى الصادرات خارƜ المحروقات بتوفير موارد إضافية من العملة 
التطور التكنولوجي الذي عرفته أساطيل الصيد  نتيجة ǖسماكل انتعاƫ التجارة الدوليةبعد  خاصةالصعبة 

زيادة على تطور  وسائل االتصال الحديƛة عبر األقمار الصناعية في المالحة العصرية، ومعداته واستخدام
توزيع وتوفر وسائل تقنيات الحفظ والتبريد ومختلف الطرق واǓليات المستعملة في التصنيع والتغليف وال

إلى مجمل القواعد واللوائح ومختلف االتفاقيات التي أبرمت حديƛا والتي  ةنزال السريعة، إضافالالنقل وا
ومن بين ǋذه  نظمت سير التجارة الدولية لǖسماك والتي استفادت منها الدول النامية على وجه الخصوص،

ألورغواي والمتعلقة بالمفاوضات التجارية اتا خالل جولة االتفاقيات نذكر على سبيل المƛال تلك اللتين أبرم
وقد  تهدف إلى التنسيق الشامل فيما بين النظم الجمركية، والتي ،1994سنة ) ألغات( المتعددة األطراف

  %.26ية إلى تخفيƯ الرسوم الجمركية بنسبة كأضفت ǋذه المفاوضات بالنسبة للصادرات السم
تهدف إلى تشجيع البلدان األعضاء على تطبيق و والصحة النباتية،يوانية الحاألولى تطبيق الصحة  تخص  

  .ومراعاة المعايير الدولية لسالمة األغذية
 وتحدد ǋذه االتفاقية مختلف اللوائح والقواعد التنظيمية ،أمام التجارة ةأما الƛانية فتعتني بالحواجز الفني  

  . )2(مستهلك من الغƫ االقتصاديللشروط العامة المتعلقة بالنوعية وكذا حماية ال
  ــــــــــــــــــــ

  .38ص  ،أحمد عبد الوǋاƔ برانية، المرجع السابق :)1(
  .19ص  ، المرجع السابق،اعمر بوزيد ):2(
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   أجرتها مصلحة مصايد األسماك لمنظمة األغذية والزراعة لǖمم المتحدة وباالستناد إلى الدراسات التي
مع مختلف مراكز البحوƚ السمكية والمصايد لبعƯ الدول التي مستها الدراسة في وبالتعاون  ،1995عام 

أنه وبالرغم من االستغالل  ىوالتي أسفرت عل) وأروبا ةآسيا، إفريقيا، أمريكا الالتيني(مختلف أنحاء العالم 
مصايد تمƛل بل واإلفراط في صيدǋا في بعƯ األحيان، ما تزال ǋذه ال ،المتاحةية كالمكƛف للموارد السم
مكانها إعطاء مردود اقتصادي ومالي ال بƩƋ به في معظم الحاالت، حيƚ تدر عائدات Ǝمشروعات ناجحة ب

مالية تكفي لتغطية تكاليف االستغالل والتشغيل وكذا تكاليف الفرص البديلة لرأƩ المال، ومن ƛم توفر 
  .)1(األموال لالستƛمار

  ماعية ǉƈميـة القƯـاƱ اǗجت:  نيةثـاال ةرقالف
إن الفقراء كƛيرا ماال يلقون االǋتمام الكافي، ومع ذلك فقد أƛبت قطاع الصيد البحري وتربية المائيات 

كبيرة للتخفيف من وطƋة الفقر، وأنه إذا ما تكامل مع األنشطة االقتصادية األخرى  تأنه ينطوي على إمكانيا
الشرائح االجتماعية ولفئة الصيادين على وجه  مكانيات للتƉزر للمساǋمة في تنمية مجموعة كبيرة منايشكل 

امتداد السواحل وحول البحيرات  ىف من األسر علالاǓ الخصوص، إذ أنه يوفر سبيال مباشرا لمعيشة مئات
  .نتاجه وتجارته بدخل طيƔ للشعƔ وللبلدإالداخلية ولماليين آخرين يقدمون الدعم لتنميته المستدامة، ويعود 

ع أيضا أن يحدƚ نوعا من التوازن الجهوي وترقية المناطق الساحلية والريفية وباستطاعة ǋذا القطا
والمساǋمة في تƛبيت السكان وفك العزلة والتنمية الريفية من خالل خلق أقطاƔ نشاطات في المناطق 

مشاريع لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، المساǋمة في ترقية السياحة والصناعات  ووضع الداخلية
صيد، فالحة، رياضة، ترفيه، (نشاء فضاءات سياحية صيدية، خلق مشاريع مدمجة إلتقليدية من خالل ا

زيادة على الدور الذي يلعبه في الحفاظ على البيئة من خالل تدعيم مخزونات الصيد التي عرفت ، )سياحة
  .)2(فراط في االستغاللإلنوعا من ا

في استقطاƔ العمال في سنوات السبعينيات،  هت يتسم بمحدوديتوإذا كان قطاع الصيد البحري وتربية المائيا
أنه انتعƫ في بداية التسعينات بانتعاƫ الصناعات التحويلية السمكية عامة وصناعات االستزراع السمكي  إال

والتسويق إلى مختلف الخدمات  كما أن تعدد وتنوع األنشطة المتعلقة بصيد السمك من التحويل، خاصة،
 متمƛلة في الورشات البحرية ومصانع معدات سفن الصيد البحري وبنائها وشركات التموينالمساعدة ال

إلى  2000سنة من تبين النتائج القياسية المحققة و ت إلى زيادة مستوى التشغيل،أدŇ ومؤسسات التسيير،
مناصƔ الشغل حيƚ بلƸ عدد  األǋمية المتنامية التي يمƛلها ǋذا القطاع على مستوى حلقة العمل، 2005سنة

  .)3( 50102المستحدƛة 
  ـــــــــــــــــــــــ

    . 92 ص ،2000روما،  ،"2000حالة الموارد السميكة وتربية األحياء المائية في العالم سنة " ،)م.أ.ز.أ(منظمة : )1(
  .  21ص ، المرجع السابق،اعمر بوزيد): 2(
  .7، صاملرجع السابق، 2005-2000، وعن نفس الوزارة، إحصائيات الصيد البحري 2002د باألرقام، جانفي، قطاع الصيوزارة الصيد البحري واملوارد الصيدية): 3(
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Ƙو :الثاني المبحƯرت ƱاƯفي الجزائرالصيد البحري وتربية المائيات  ق  
في الجزائر، وǋو يزخر بكنوز ال تنضƔ، يتيما مهمال ال  وتربية المائيات عاƫ قطاع الصيد البحري     

  .يجد من يرعاه ويƋخذ بيده فينهƯ به بعد أن سلبه المعمŇر خيرات كƛيرة
والفقر نظرا  فيها بالعجز مłصǋňذا القطاع دون غيره بعدم استقرار مؤسساتي لسنوات طويلة وŃ لقد تميز    

 ، بحكم عدم استقرار الوصاية وارتباطهللتغيرات الكƛيرة التي طرأت على األجهزة والمؤسسات المسيŇرة له
 1999ر سنة إلى حين أن خصص له أواخ ووǋن وما أصابها من ضعفبدوائر وزارية عديدة ومختلفة، 

  . تهتم به وترعاه وزارة

ƒلƯول المǓستقالل: اǗالصيد البحري قبل ا Ưع نشاƮو:  
تشهد نصوص عديدة على قدم نشاط الصيد البحري في السواحل الجزائرية، ويرجع تاريƣ تردد     

مار على شواطيء شمال إفريقيا إلى العصور الوسطى، حيƚ بدأت محاوالت االستع نالصيادين األوروبيي
البحري من طرف البحارة األندلƩ الذين أقاموا على ǋذه السواحل فترات مواسم الصيد، كما استقر 

م، حيƚ كان صيد المرجان جد مƛمر وبقي كذلك إلى غاية  900الصيادون األوروبيون في وǋران منذ عام 
  ).19(القرن التاسع عشر

العالقات البحرية بعد ذلك، كبح محاوالت االستيطان، إال أن انعدام األمن الذي ساد السواحل البربرية و    
  .فبقيت مخزونات الصيد غنية ما من يجرؤ على استغاللها

الستغالل ǋذه  واإلسبانيون وما إن اختفى القراصنة واستتƔ األمن حتى عاد الصيادون اإليطاليون    
م وحتى بعد الغزو الفرنسي،  1830المناطق، فكانت أساطيل صيد السمك األزرق، بضع سنوات قبل عام 

تƋتي في مواسم الصيد الجميلة لتستولي على ƛروات البحر وتغدو معبƋة بمنتوجاتها عند اقتراƔ فصل الشتاء 
  .سفينة 100م كان يضم أكƛر من 1873ونذكر مƛاال لذلك وجود أسطول إيطالي مؤقت في القالة عام 

اإلدارة الفرنسية ǋذا النشاط من أي  إعفاءاحل الجزائر وقد كان سبƔ تدفق الصيادين األوربيين إلى سو    
تنظيم، غير أن ǋذا الوضع ذǋاƔ وإياƔ أساطيل الصيد من وإلى الجزائر ما كان ليستمر إلى األبد، أوال 

أقامت عدة عائالت  كألن ƛروات البحر الزاخرة كانت تغري وتحƚ عائالت الصيادين على االستقرار، لذل
 1880فكانت فئة الصيادين في الجزائر عام  (1)أرزيو، الجزائر، ستورا الكبير،سى أجنبية في ميناء مر

  .(2)من بلدان أخرى % 5إسبانيا و % 15فرنسيا أغلبهم متجنƩ، %30إيطاليا،  % 50تتكون من 
  
  
  
 

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø 
(1) : Raymond SIMONNET, op.cit, p16-17. 
(2) : André LEFEBVRE « la coopération maritime chez les pêches, son application en Algérie », thèse pour le 
doctorat en droit, 1932, N°5, p98. 
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الالزمة  تƛم أن ǋذه الظاǋرة الطفيلية للصيد انتهت بتحرك اإلدارة الفرنسية واتخاذǋا اإلجراءا
نين لتنظيم الصيد بحكره على الوطنيين قوا 1888و 1886لتجنǋ Ʃؤالء الصيادين، بعد أن أصدرت عامي 

  .(1)لذلك اضطر عدد كبير من الصيادين األوربيين إلى التجنƩ بالجنسية الفرنسية ،قليميةإلفي حدود المياه ا
صياد  5187صياد ƛم انخفƯ إلى  5908في السواحل الجزائرية  1900وقد بلƸ عدد الصيادون عام 

إيطالي أصلي،  500من أصل إسباني متجنƩ  700جنƩ، صياد من أصل إيطالي مت 3500، 1932عام 
  .(2)فقط من أصل فرنسي 20إسباني أصلي و  50، - رعايا فرنسا - جزائري 417

خالصا لǘسبان في وǋران  قطاعاإكان نشاط الصيد البحري، تحت نير االستعمار،  وǋكذا،
نوا يحتقرون ǋذا النوع من النشاط، قسنطينة، الفرنسيون كا والعاصمة واإليطاليين والمالطيين في الجزائر
نادرة، لم يكن لهم الحق في كسƔ صفة رئيƩ مؤسسة في ǋذا القطاع  تأما الجزائريون، ما عدا استƛناءا

من نشاط بالدǋم، لم يشاركوا إال كرجال أجيرين بƛƋمان بخسة حال كل جزائري آنذاك عانى من وطƋة 
كانوا مستبعدين من االتفاقات الموجودة ، كما بشتى أشكاله داالستعمار وذاق علقم الجور والقهر واالستعبا

في ظل اإلتحادات المهنية التي خصت غيرǋم، لم يمارسوا األعمال المتخصصة، ولم تكن لهم المبادرة لكل 
 .)3(التقنيات المستعملة، لم يكتسبوا خبرة وال مهارة عالية كان ذلك حكرا على المعمŇر المستبد

يبدو متواضعا إن لم  1956، كان نشاط الصيد البحري في الجزائر عام )فرنسا(بلد المعمŎر ومقارنة بال      
 14.800صياد وتستخدم أسطول صيد به أكƛر من  51.000يكن ضعيفا، فبينما كانت فرنسا تشغل أكƛر من 

نتاجها إمصنع لحفظ السمك، بلƸ  200طونة وتشغل  23.6000سفينة ذات حمولة إجمالية تقدر بـ
حالله مكانة معتبرة في اقتصادǋا، إطن وǋو دليل على اǋتمام فرنسا في بلدǋا بنشاط الصيد و 427.000

صياد يعملون في البحر ويستخدمون  4800لم يكن كذلك في مستعمرتها الجزائر حيƚ كان  األمر لكن
اجها أن نتإلمصنع لحفظ السمك، سمح  50طونة و بها  6500سفينة ذات حمولة  935أسطول صيد به 

  .)4(طن فقط 21170يصل إلى 
 
  
 
  
 
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
(1) : Raymond SIMONNET, op.cit, p17. 
(2) : André LEFEBVRE, op.cit, p98. 
(3) : Raymond SIMONNET op, cit, p2-3. 
(4) : Chambre de commerce et d'industrie d'Alger, "La pêche en Algérie", publication du centre d'études économiques 
de la chambre de commerce et d'industrie d'Alger N°09, Mai 1971, p 37. 
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  لستقالƷداة اǗتƯور قƯاƱ الصيد البحري مراحل : ثانيالمƯلƒ ال
بتحويل رؤوƩ أموالهم التي جنوǋا من  االستقالللم يكتف المسؤولون المعمŇرون عند رحيلهم غداة 

على ، عملوا لكذ بل زيادة على )1(يةا القطاع إلى أوروبا تنفيذا لتوجيهات المنظمة المسلحة السرŎخيرات ǋذ
وأحسن وحدات أسطول الصيد البحري نحو السواحل األجنبية، ولم يتركوا في الموانƐ  هماتتوجيه جياب

كما  الصيد بمعداتها من وحدات أسطول% 40غادرت الجزائر  فقد ،ئرية إال اǓالت القديمة الباليةالجزا
 26.000نتاƜ خالل ǋذه الحقبة من إلصياد وǋكذا تناقص ا 4000إلى  10.000انخفƯ عدد الصيادين من 

  )2(.السنة/طن 16.000إلى 
مواجهة الوضع الصعƔ الذي كان يتخبط فيه قطاع الصيد البحري خالل السنوات األولى من                                 بدال من    

لقطاع       إ عوضا من   و  ، االستقالل    ا ا لمعمŇرين                    نعاǋ ƫذ لمختل والمضطرƔ بسبƔ رحيل عدد كبير من ا ا
والمعرƯŇ لصعوبات عديدة كضعف التƋطير التقني، قدم التجهيزات، وانعدام الدعم                                   ، األوربيين الصيادين         

ترك ǋذا القطاع مهمشا، يعاني من عدم استقرار مؤسساته وعدم وضوƟ تصور                          العلمي للنشاطات الصيدية،          
الوطني، ممŇا أدى إلى تقليص النشاط فيه بحيƚ أصبحت ظروف ممارسته تتسم                         خاص به في بنية االقتصاد         

  .فلم يسمح بتطويره )3(بالفوضى وعدم التنظيم
، )الفرع األول( مرحلة التبعية وعدم االستقرار: وم، عرف مسار ǋذا القطاع مرحلتينوعلى العم

  ).انيالفرع الƛ(القطاع بوزارة ترعى شؤونه  وتدعيمستقاللية االمرحلة 
  )1999-1962(مرحلة التبعية وعدم اǗستقرار: الفرƱ اǓول

إنها المرحلة التي أدارت فيها الجزائر ظهرǋا للبحر، والتي برز فيها بوضوƟ عدم االǋتمام       
على عكƩ ما كان منتظرا، فالجزائر التي استعادت استقاللها عقƔ  بتنمية القطاع وتطويره، ةوالالمباال

منها منهكة القوى، قليلة الموارد، كان ينبغي عليها التوجه إلى المجاالت غير  حرƔ ضروƩ خرجت
منها في ظل ǋشاشة البنية  ةالمكلňفة اقتصاديا مƛل مضمار الصيد البحري وتربية المائيات لتنميتها واالستفاد

  . )4(، إال أن ذلك لم يتم لǖسف الشديدلالتي ميŇزت عشرية ما بعد االستقال ةاالقتصادي
 وصاية ، حيƚ كانت إدارة القطاع تنتقل منيوقد ميŇز ǋذه الفترة عامة ضعف وعدم استقرار مؤسسات      

  . وزارة ألخرى كما يلي بيانه
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
في الخفاء حاولت فرنسية كانت تعمل  منظمةǋي  "O.A.S( "Organisation Armée Secrète(ية التي يرمز لها بـ منظمة المسلحة السرŎال ):1(

  ).1963- 1961(معارضة استقالل الجزائر بالعنف والقوة 
Chambre de commerce et d'industrie d'Alger, op.cit.p39. )2(  

  .37وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، قطاع الصيد البحري في الجزائر، المرجع السابق، ص): 3(
  .السابق نفƩ المرجع): 4(
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  :هيئة العمرانيةÛ اǓشƸال العمومية والنقلوزارة الت -1 

 وزارة التهيئة العمرانية، األشغال العمومية والنقل عرف قطاع الصيد البحري وتربية المائيات تحت وصاية
  :المحطات التالية

 )ffice National des PêchesO  " )ONP" نشاء الديوان الوطني للصيد البحري               ا تم   : 1963في جويلية     * 
   Ɣ1( 275/ 63ون رقم    قان ال  بموج ( Û  ƚفي   الصيد   منتوجات     تسويق  و الصيد،    نشاط   أسندت له مهمة تنظيم       حي

نتاƜ  إل ترقية ومراقبة التعاونيات من أجل تدعيم نمو ا                   و   ها، رفع حجم   و   ) 2( األسواق الداخلية والخارجية              
  .)3(والصناعات التحويلية

تسير  ،غالل منتوجات البحرنشاء وحدات استƎب )4(63/487الديوان بمقتضى المرسوم رقم ǋذا  قام
  .بالجملةاإلنتاƜ، التحويل، التوزيع والتسويق لتقوم بعمليات على شكل تعاونيات  أو )5(اذاتي
وضع التقنيات الخاصة المتعلقة ، ويعمل على وبيعهانتاجها اتولى مراقبة تسييرǋا وتوجيه ǋذا الديوان ي كان

عصرنة وستهالك نتاƜ واالإلوبيع السفن، تطوير ا ،قلالحفظ، الن تبتجهيز السفن والمصانع وكذا إجراءا
  .تهيئة شبكات البيعومصانع التحويل ومستودعات التبريد، بناء بناء السفن،  ،أسطول الصيد

رقم  مرسومالبموجƔ  نشاء المعهد العلمي والتقني لصيد األسماك وتربيتهاإتم  :1964في ماي  *
64/146)6( "Institut Scientifique et Technique de Pêche et d'Aquiculture ")ISTPA(.  

ولما كان العلم نبراƩ الحياة السرمدي وعماد كل تقدم وازدǋار في شتى الميادين كان ال بد أن تبنى عليه 
الجديدة  وتعميم ونشر تقنيات الصيد هكل سياسة لتطوير الصيد البحري، فمعرفة الوسط البحري وما يحتوي

العلمي  عنها ألجل استغالل عقالني للموارد الصيدية لذلك أدمجت الجزائر البحƚ ىǋي مستلزمات ال يستغن
لقيام بالبحوƚ في مختلف مظاǋر الصيد ل في استراتيجيتها لتطوير الصيد البحري فƋنشƋت ǋذا المعهد

دراسات في علم  ،المواردو التطبيقية لǖوساط البحرية الدراسة منتجات الصيد البحري، بيولوجيا(
  )...لبعƯ األنواع، تقدير الموارد جديدة يطات المتعلقة بالصيد، القيام بتجارƔ على تقنيات إيكولوجيةالمح

  
          ــــــــــــــــــــــــــ

  .773ص  02/08/1963 مؤرخة في 53ع.ر.Ɯ، شاء الديوان الوطني للصيد البحرييتضمن إن 26/07/1963مؤرخ في  ،63/275قانون رقم ): 1( 
  .من القانون السابق ذكره 3لمادة انظر ا):2(
  .من نفƩ القانون 4انظر المادة ):3(
 26/07/1963المؤرخ في  ،63/275رقم المتضمن تطبيق قانون، 28/12/1963المؤرخ في  ،487/ 63من المرسوم رقم  36أنظر المادة ): 4(

  .)4ص ،03/01/1964الصادرة في  Ɯ01 رع ( ،الوطني للصيد البحري نالمتضمن إنشاء الديوا
م ƛ المسيرة ذاتيا وما تالǋا من أنظمة قائمة على التسيير التكنوقراطي، ة، المؤسس1962عرف تنظيم االقتصاد الوطني عقƔ االستقالل سنة ):5(

من أن التسيير  ارواعتبا الية في اإلدارة والتسييرمعلى المشاركة الع الذي يستند في وجوده، إلى التنظيم االشتراكي للمؤسسات، 1971االنتقال سنة 
والنصوص األساسية  نإصدار القواني نكان دائما محل دعوة إلى تعديله وتطويره إلى حي داالشتراكي للمؤسسات لم يكن سوى أسلوƔ في التنظيم، فق

  . 1988المتعلقة باستقاللية المؤسسات لسنة 
مؤرخة في  46ع.ر.Ɯ( ،هد العلمي والتقني لصيد األسماك وتربيتها، يتضمن إنشاء وتنظيم المع22/05/1964مؤرخ في ال ،64/146مرسوم رقم ): 6(

  ).635ص  ،05/06/1964
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، مراقبة صناعة حفظ السمك والحيوانات البحرية األخرى، مراقبة نظافة األصداف الحيةكما كلŰف ب       

تمƛيل  وكذا ،األخرى مراقبة االستعمال الفعلي لمشتقات منتوجات الصيد وبقايا األسماك والحيوانات البحرية
  .الدولة الجزائرية في المحافل الدولية التي تعالج المسائل المتعلقة باالستغالل العلمي للبحار

Ňكذا تعدǋليقوم بعملية المراقبة، بيد أن الوسائل التقنية والبشرية المحدودة لهذا و ƚت مهمته مجال البح
 المتحدةالتعاون مع منظمة التغذية والزراعة لǖمم المعهد لم تسمح له بƋداء دور مهم في اختصاصه ورغم 

غير أن النتائج المتوصل إليها  ،)غالبا ما كانت مشاريع تقدير الموارد(وǋيئاتها ألجل إعداد برامج منضبطة 
ولم يتمكنوا من إعداد قاعدة علمية لنشاطات الصيد البحري بتحديد مƛال المناطق ذات المردود  ،باتت ضعيفة
  )1(.نشر تقنيات الصيد الضرورية واستعمال اǓالت المالئمةالعالي، وب

   :وزارة الفالحة واǕصالƝ الزراعي -2
تكفلت بقطاع الصيد البحري وزارة الفالحة واإلصالƟ الزراعي، حيƚ تم وضع  :1964في ديسمبر * 

صيد األسماك والمعهد العلمي والتقني ل) ONP(تحت سلطة ǋذه األخيرة الديوان الوطني للصيد البحري 
  )2(.64/339وتربيتها طبقا للمرسوم رقم 

  :وزارة الدولة المكلفة بالنقل -3    
  :المحطات التالية وزارة الدولة المكلفة بالنقل عرف قطاع الصيد البحري وتربية المائيات تحت وصاية    
تقني لصيد األسماك والمعهد العلمي وال )ONP(أصبح الديوان الوطني للصيد البحري  :1968في جانفي * 

 )بالنقل وزارة الدولة المكلفة(تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالمالحة البحرية التجارية  (ISTPA)وتربيتها
  .)3(68/13وذلك طبقا للمرسوم رقم 

           حل الديوان الوطني للصيد البحري وعوƯŇ بالديوان الجزائري للصيد البحري تم  :1969في نوفمبر *
"Office Algérien des Pêches ")OAP( الذي وضع تحت وصاية الوزارة المكلفة بالمالحة البحرية)النقل (

  .)4(69/95نشاؤه بموجƔ األمر رقم إوǋو عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تم 
بصيد األسماك  صكانت له سلطة الفعل أكƛر أǋمية من سابقه، اخت، إذ تمتع بصالحيات واسعةكان ي     

وتربيتها وتحويلها وتسويقها، عمل على تطوير قطاع الصيد التقليدي من خالل اختيار ونشر وتعميم 
  ل التقنياتباستعماتنمية الصادرات  ،تنمية االستهالك المحليسعى إلى استخدام تقنيات الصيد المتطورة، 

  
øøøøøøøøøøøøøøøøøøø  

(1) : Abdelmadjid Mourad BOUSHABA"La pêche maritime dans les pays du Magreb", office des publications 
universitaires, Alger, 1985, p149                 

حة واإلصالƟ الزراعي الديوان الوطني للصيد البحري الذي يضع تحت سلطة وزير الفال ،02/12/1964مؤرخ في ال ،64/339مرسوم رقم ): 2(
  .    1268ص  ،02/12/1964 مؤرخة فيال ،98 عƜ ر، والمعهد العلمي والتقني لصيد األسماك وتربيتها 

والمعهد ) يقصد به الديوان الوطني للصيد البحري(يتضمن وضع المكتƔ الوطني لصيد األسماك ، 23/01/1968 في مؤرخ 68/13مرسوم رقم  ):3(
   .115ص  26/01/1968 مؤرخة في 08 ع.ر.Ɯ، لمكلف بالمالحة البحرية التجاريةالعلمي والتقني لصيد األسماك وتربيتها تحت سلطة وزير الدولة ا

ص  28/11/1969مؤرخة في  100ع.ر.Ɯ، نشاء الديوان الجزائري للصيد البحريايتضمن ، 24/11/1969 المؤرخ في ،69/95األمر رقم  ):4(
1142. 
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أجل  المنتوجات البحرية من نتاƜ وتحويل وتسويقإتعاونيات  Ʃ، أسŇوالمعالجة والتكييف الحديƛة للتصبير
 البحر بناء وتجهيز أسطول صيد معد للعمل في مياهب فكلƃكما ، حسين ورفع مستوى االستهالك الداخليت

  .األبيƯ المتوسط و في مياه المحيطات
نشاء بعƯ المؤسسات، لم يعتبر قطاع الصيد البحري من أولويات االقتصاد إورغم النشاطات المتفرقة       

كانت الجزائر  ، لذلكغياƔ سياسة تنسجم مع التطور المراد بلوغه بسبƔ الوطني، لم يسجل إال نتائج ضعيفة
ستوى كان م، فقد ه تونƩ والمغرƔنجيرامع البلد المغربي الذي لم يهتم بجدية بنشاط الصيد البحري مقارنة 

الموارد الصيدية موضوع  تجهة أخرى كان نمويقارƔ ما حقق غداة االستقالل،  1974سنة  ينتاƜ فإلا
  .)1(نهƔ و استغالل مكƛف

            في خنشاء مركز لعلم البحار والصيد البحري بمقتضى القرار المؤرإتم : 1974في سبتمبر*
 يضع خرائط الصيد البحري، وميدان الصيد البحريالمطبق في  ƚليهتم بتطوير البح )2(1974- 09- 25

  .وتطوير كل بحƚ يهدف إلى معرفة أفضل لموارد وأعماق البحر قصد استغاللها
ادة طبقا لنص الم )ISTPA(تم حل المعهد العلمي والتقني لصيد األسماك وتربيتها :1976في فيفري *

نتاƜ دون أن يكون فيه الير من أجل دفع اوقد اتخذت مختلف التداب ،)3(33- 76األولى من المرسوم رقم 
كانت مجموع المصالح اإلدارية، التقنية والعلمية التي فقد  ،تغييرات معتبرة على مستوى الجهات الوصية
على أنه  رسǋ ،Ŏذا التركيز الذي فſ"وزارة الدولة المكلفة بالنقل"أحدƛت متمركزة على مستوى وزارة واحدة 

منظمة األغذية والزراعة لǖمم المتحدة بƋنه إعاقة لتطوير ر بعد ذلك حسƔ خبراء مالئم إلنعاƫ القطاع اعتب
أن منتجات البحر  ىحيƚ نص عل، )5(1976الميƛاق الوطني لسنة  أكد عليهالذي  )4(نشاط الصيد البحري

Ʃ التي تعد موردا ال يستهان به للبروتين الحيواني يستطيع أن يساǋم في تلطيف حدة الضغط الذي يمار
ممارسة الصيد في عرƯ  استغالله ويوسع ليشمل على طلƔ اللحوم، وفي ǋذا السياق، يجƔ أن يطور

تجديد الهياكل  كانذلك  حوبة بتوسع كبير في صناعة المصبرات وألجلصالبحر بوسائل صناعية تكون م
  .يفرƯ نفسه

، بعد أن شهد البحري التنظيم العام للصيد نالمتضم ،)6(84- 76صدر األمر رقم  :1976في ƈكتوبر * 
  التي نظمت  النصوص القانونية الصيد البحري فراغا قانونيا، ما عدى مجموعة قليلة من قطاع

  
  ــــــــــــــــــــــــ

 )1( : A.LARABA, op.cit, p 49. 

)2 :(Ɯ.1176، ص1974- 11- 15مؤرخة في ال ،92ع.ر.  
مؤرخة في ال ،18ع.ر.Ɯ ،ضمن حل المعهد العلمي والتقني لصيد األسماك وتربيتهاالذي يت 1976- 02- 20المؤرخ في  ،33-76المرسوم رقم ): 3(

  .253، ص1976- 02-03
 Abdelmadjid BOUSHABA, op.cit, p152. :)4(  

  ).890 ، ص01/08/1976 مؤرخة في 61 ع.Ɯ ر(يتضمن نشر الميƛاق الوطني  05/07/76المؤرخ في  ،57- 76مر رقم األأنظر ): 5(
  .556، ص1977-04-13، المؤرخة في 30ع.ر.Ɯ، المتضمن التنظيم العام للصيد البحري، 1976-10-23، المؤرخ في 84- 76ر رقم انظر األم): 6(
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Ɣالجوان Ư1( بع(.  

 :كتابة الدولة للصيد البحري -1

نشاء أول كتابة Ǝمستقال ب نوعا ماشهد قطاع الصيد البحري تغييرا كبيرا، حيƚ أصبح  :1979في مارس*
مختلف الستغالل  نمطنشاء دليل على ترسيƣ إلǋذا اÛ )2(57- 79البحري طبقا للمرسوم رقم  دولة للصيد

إلى بعƯ مفاǋيم قانون  1976الصيد بعد أن جاءت عالمات أخرى تعضد ǋذا االتجاه، حيƚ أشار دستور
تنصيƔ  هجسŇدالبحار واستند إليها كمرجع وǋذا دليل على بروز اǋتمام كبير إزاء استغالل موارد البحر، 

 . )3(لبناء سفن الصيد تورشا

تحويل الصالحيات الخاصة بنتاƜ عن المهام اإلدارية الموكلة لǘدارة المركزية، إلتم فصل نشاطات اوقد    
بالصيد البحري اǓيلة في السابق إلى وزير النقل المكلف بالبحرية التجارية إلى كاتƔ الدولة للصيد البحري 

، وبموجبه كلƃف كاتƔ الدولة للصيد البحري بترقية كل األنشطة المرتبطة )4(124- 79وفقا للمرسوم رقم 
 طبه مهمة تƋمين تطور نشا تكما أنيط ،نتاƜ والتحويل والتوزيع ومتابعتها وتنسيقها وتوجيههاإلبالتمويل وا

 ǋذا ي، وفالصيد البحري واالستعمال العقالني للموارد الصيدية طبقا لǋǖداف المحددة في الميƛاق الوطني

كل " ترقي، توجه، تتابع وتراقƔ"السياق اضطلعت كتابة الدولة للصيد البحري بسلطات واسعة كونها 
على توجيه نشاط وعملت  ة،على الهيئات العمومي فشراإلا تتولحيƚ النشاطات المتعلقة بالصيد البحري، 

تختص بالسلطة التنظيمية  كانت ذلكتقترƟ التدابير المتعلقة بسياسة األسعار، وعالوة على كانت ، الخواص
  مراألتتخذ جميع التدابير الالزمة لتطبيق وال سيما فيما يخص شرطة الصيد والمحافظة على موارد الصيد، 

  
 ـــــــــــــــــــــ
(1) : - Décret du 12-08-1936 portant révision de la réglementation de la pêche en Algérie. 
        - Décret-loi du 09-01-1852 sur l’exercice de la pêche côtière en France. 
        - Décret du 22-11-1852 rendant ce décret-loi applicable et exécutoire en Algérie. 
        - Décret du 22-11-1883 réglementant la pêche au corail en Algérie et en Tunisie.  
        - La loi du 01-03-1888 modifiée le 30-03-1928 et le 16-04-1933, ayant pour objet d’interdire la pêche aux étrangers dans les 
eaux territoriales de France et d’Algérie.   
         - Décret du 02-07-1894 portant règlement de la pêche maritime côtière en Algérie. 
( voir à cet égard :* Robert ESTOUBLON, Adolphe LEFEBURE et Adolphe JOURDAN, code de l’Algérie annoté, libraire-
éditeur, Alger, 1896, pp 623-624.  * ESTOUBLON et LEFEBURE, code de l’Algérie annoté, suppléments,  la maison des livres, 
Alger, 1935-1936, pp 710-720.)  

افقها العامة، وبالتالي حيƚ اضطرت الجزائر كدولة خرجت لتوǋا من ربقة االستعمار، أن تمدد عقƔ االستقالل العمل بالتشريعات الفرنسية، حفاظا على استمرارية مر
لق بتمديد التشريع الفرنسي الساري المتع، 1962-12-31، المؤرخ في 157-62حفاظا على استمرارية الدولة الفتية، ولقد كرǋ ƩŎذا اإلرƚ بصدور القانون رقم

  ) 1973لسنة  62ع .ر.Ɯ.(1973-07-05المؤرخ في  29-73المفعول فيما لم يعارƯ السيادة الوطنية، إلى أن ألغي ǋذا القانون بموجƔ األمر رقم 
  .648، ص1964-06-09، المؤرخة في 47ع .ر.، الذي يحدد المناطق الممنوع فيها استعمال الشباك المجرورة، 1964Ɯ-05-13القرار المؤرخ في  -
  .83، ص1966-01-21، المؤرخة في 06 ع.ر.، الخاص بتحديد العالمات المميزة لسفن الصيد البحري والنزǋة، 1966Ɯ-01-08المؤرخ في  رالقرا -
 .643، ص1966-07-01المؤرخة في  ،56ع .ر.، المنظم ممارسة الصيد في عمق البحر على الساحل، 1966Ɯ-06-21، المؤرخ في 192-66المرسوم رقم  -

 .889، ص1966-09-13المؤرخة في  78ع .ر.، الذي ينظم ممارسة الصيد في عمق البحر على الساحل، 1966Ɯ-08-25القرار المؤرخ في  -

 .538، ص1967-05-12، المؤرخة في 39ع .ر.، يتعلق بالحراƩ المحلفين الخصوصيين، 1967Ɯ-04-15القرار المؤرخ في -

  ).202-201ص ، 13/03/1979مؤرخة في ال  ،11 عƜ ر. (يتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها 08/03/1979مؤرخ في  57-79 ،سوم رقممر: )2(
)3( : A.LARABA, op.cit, p50. 

  .672ص  ،17/07/79مؤرخة في  29ع.ر.Ɯ، صالحيات كاتƔ الدولة للصيد البحري، يتضمن 14/07/1979مؤرخ في  79/124مرسوم رقم  ):4(
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إلى ذلك صالحياتها في مجال البحƚ العلمي  فالذي يتضمن التنظيم العام للصيد البحري، أض 76/84 مقر
  . )1(التي استƛƋرت بها سابقا المديرية العامة للبحرية التجارية

أǋمها  )2(تضم، أربع مديريات وإلنجاز المهام على أحسن وجه، كانت تشكيلة كتابة الدولة للصيد البحري
   :ت لهما مهام معتبرة في المجال المخصص للصيد البحرياƛنتان كان

توجيه األنشطة وتطويرǋا ومراقبتها، تحديد تقنيات الصيد  :تعمل علىكانت نتاƜ والتوزيع إلمديرية ا -1
البحري األكƛر مالءمة لالستغالل العقالني، تطوير وتسيير المنشƉت األساسية والتجهيزات المينائية للصيد 

 .ة شبكة التوزيع وأنشطتها الملحقةالبحري وتقوي

تصمم برامج التكوين  كانت مكلفة بƎعداد المخططات السنوية وتطبيقها،كانت مديرية التخطيط والتنمية  -2
 .)3(م مصادر الƛروة البحرية ومستوى استغاللهايتقيكما كانت تعمل على والبحƚ التطبيقي وتتابعها، 

الديوان الجزائري للصيد  لĊحŃاء كتابة الدولة للصيد البحري شنإأقل من عام بعد  :1979في نوفمبر *
 Û)4(234-79 رقم بمقتضى المرسوم l’ENAPECHESو  l’ECOREPوعوƯŇ بمؤسستين )l'OAP(البحري 
التي حققها ǋذا الديوان غير أنه لم يبلƸ األǋداف التي سطرت له، ويبدو أنه لم يكن أداة  تنجازاإلفرغم ا

Ňوإاسة الة أو ناجعة لسيفع Ɵ5(حياء قطاع الصيد البحريإصال(.  
الصيد ومردوده والرقي به إلى مصاف القطاعات  ةصالƟ الهياكل تحسين إنتاجيإكان يبتغى من وراء 

مكانيات والسفن وعدم وجود إلألن ضعف ǋذه الهياكل وعدم كفايتها زيادة على قدم وقلة ا ،ذات األولوية
نقص قطع الغيار كانت تشكل عجزا كبيرا أعاق تطور القطاع صالƟ والتموين وǘالمنشƉت القاعدية ل

فقط من الموارد المتواجدة  %50تم استغالل  ،1979كتابة الدولة للصيد سنة  توازدǋاره، فحسƔ إحصائيا
 15ناك كان ǋ ،فقط كانت مجهزة للنشاط  %60 ،سفينة التي كانت تشكل أسطول الصيد 896ومن بين 

طن من السمك  38.677نتاƜ الذي بلƸ إلوإلعطاء فكرة دقيقة على ضعف افقط،  شبه مهيƋ 10ميناء مهيƋ و 
سنة، بينما /كƸ  2الجزائري خالل نفƩ السنة ǋي  الفردأن نسبة استهالك إلى  شارةإلا Ɣ، يج1979سنة 

  .)6(سنة/ك12Ƹفي مجموع البحر المتوسط الفرد نسبة االستهالك كانت 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .المذكور أعاله 124- 79من المرسوم رقم  9إلى  2أنظر لمزيد من التفصيل المواد من ): 1(     

    126- 79مرسوم رقم الالمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحري و 14/07/79المؤرخ في  ،125- 79مرسوم رقمالأنظر): 2(     
مؤرخة ال ،29 ع.ر .Ɯ، ولة للصيد البحري وتحديد وظائفهمرين التقنيين والمكلفين بمهمة في كتابة الدتضمن عدد المستشاالم 14/07/79المؤرخ في 

 .674ص ، 17/07/79في 

  .المذكور أعاله 79/125المرسوم رقم  من 6 و 4تين أنظر الماد): 3(
 ،48 عك ونقل ماليته وجملة أنشطته،Ɯ ريتضمن حل المكتƔ الجزائري لصيد األسما ،24/11/1979مؤرخ في ال ،79/234مرسوم رقم ): 4(
  ).1293ص  ،27/11/1979 مؤرخة فيال

 ):5( Abdelmadjid BOUSHABA, op.cit, p18.  
(6): Ahmed LARABA, op, cit, p49. 
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      صالحها والتموين بمعدات الصيد البحري إنشاء المؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحري وإتم *
نشاء إ ن، المتضم1979- 11- 24المؤرخ في  ،235- 79قتضى المرسوم رقم بم )ECOREP)()1وصنعها

وقد  Û)2(صالحها والتموين بمعدات الصيد البحري وصنعهاإالمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحري و
Űا وبيعها، صنع مختلف كلǋا وتصديرǋالمعدة للصيد البحري واستيراد Ɣفت ببناء مختلف أنواع المراك

دوات والمواد الضرورية لتجهيز تلك المراكƔ واستيرادǋا وتصديرǋا وتسويقها وتوزيعها، األجهزة واأل
وبصفة عامة كل ما يتعلق بƋنشطة  ،وصيانتها صالƟ مختلف السفن والزوارق الخاصة بالصيد البحريإ

  .الصيد البحري
ناقصات للحصول سلسلة من الم عننشائهاإأعلنت منذ  ،الةكمؤسسة حيوية وفعl'ECOREPŇ وقد برزت   

 سفن وخمسة وحداتالوعقد مساعدة تقنية لتشغيل ورشة بناء  ،لصنع أدوات الصيد وحدة على سفن الصيد،

لقت منافسة كبيرة من قبل مؤسسات القطاع الخاص التي أصبحت تتحكم أكƛر في  ،وصيانة السفن لتصليح
سويق الواقعة ببوسماعيل استقبال عن طريق وحدتها المركزية للت l'ECOREP، ورغم تولي )ǋ)3ذا النشاط

ƛم توزيعها على مخازنها ونقاط البيع التابع لها المتواجدة عبر الساحل  ،قطع غيار وعتاد الصيد البحري
إال أنه تم تسجيل نقص كبير في قطاع غيار المراكƔ وأدوات الصيد  ،الجزائري وفق حصص محددة

ويجƔ القول أن ǋذا الوضع كان من  ǋذا الميدان، عنالقطاع الخاص يكاد يكون غائبا خاصة وأن البحري 
أن ǋذا التحسين للصيد البحري كتابة الدولة  تقرŇأ وقد ،)4(نتاƜ السمك بالجزائرإالعوامل المعرقلة لتطور 

  .)5(1984طن سنة  62000إلى 1979طن سنة  35.000نتاƜ السمكي من إلسمح برفع ا
 )7(79/236بمقتضى المرسوم رقم )ENAPECHES )6" نشاء المؤسسة الوطنية للصيد البحريإتم *  

نتاجها في السوق الداخلي والخارجي، ا ، تسويقنتاƜ واستغاللهاالتطوير صناعات اوقد كلƃفت بترقية و
تربية األسماك والمحار وأنواع الحيوانات األخرى المائية الصالحة كتطوير النشاط المتعلق بتربية المائيات 

 ر المنتجات والتجهيزات والمواد والخدمات التي تهم توسيع النشاط المكلفة به، كمالǖكل، استيراد وتصدي

ƚتمت بجميع أشغال البحǋذه المؤسسة بفعالية التطبيقي، اǋ متǋبفضل وحداتها الخاصة في تطوير وقد سا 

  .صناعة الƛلج التي كانت راكدة بين يدي بعƯ الورشات من القطاع الخاص
  

  ـــــــــــــــــــــ
 (1) :Entreprise nationale de Construction et de Réparation des navires de Pêche, d’approvisionnement et de 
fabrication de matériels de pêche. 

)2 :(Ɯ.1294، ص1979- 11-27مؤرخة في ال ،48 ع.ر.  
  .112المرجع السابق ص  عبد الرحمان مغاري، ):3(
  .115-114 صنفƩ المرجع،  ):4(

(5) Abdelmadjid BOUSHABA,op.cit, p18. 
)6:( )(Entreprise Nationale de Pêches  

ص ، 27/11/79 مؤرخة فيال ،48 عƜ ر. (نشاء المؤسسة الوطنية للصيد البحريايتضمن  ،24/11/1979 مؤرخ فيال ،79/236مرسوم رقم ): 7(
1297 -1299.(  
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لبحƚ التطبيقي والوƛائق في ميدان الصيد البحري وتربية نشاء مركز الدراسات واإتم  :1980في ماي *
علمي  ذات طابع وǋو عبارة عن مؤسسة عمومية Û)2(157 - 80بمقتضى المرسوم رقم  )1(CERP)(المائيات

   بغية على برامج البحƚ التطبيقي فشراإلوتقني وضع تحت وصاية كاتƔ الدولة للصيد البحري، أسند له ا
زونات، اقتراƟ خومراقبة استغالل الم م موارد الصيديالصيد البحري، تقي المساǋمة في تطوير قطاع

ائيات الكيفيات المتعلقة بتحديد مناطق الصيد البحري، القيام بƋعمال نموذجية ترتبط بتنمية تربية الم
، تحديد تقنيات الصيد وتجربة معداته، متابعة نتائج التجهيز المتعلق وأحواƯ السمك ومزارƔ الصيد

مراقبة كل وجر بها، اكƔ الصيد، المشاركة في أشغال البحƚ المتعلقة بمعرفة بيولوجية األنواع المتبمرا
   )3(.المنتجات المخصصة لالستهالك على الصعيد الصحي والنوعي

  :وزارة النقل والصيد البحري -5
وزارة واحدة، أال تم من جديد إلحاق القطاع بوزارة النقل، حيƚ تم دمج القطاعين في  :1980في جويلية *

طبقا لنص المادة  وǋي الوزارة المكلفة بالنقل والصيد البحري مع تدعيمها دوما بكتابة الدولة للصيد البحري
 )5(83- 81مرسوم رقم المن ǋذا المرسوم حدد  12وتطبيقا ألحكام المادة  Û)4(175/ 80من المرسوم رقم  5

مهمته في مجال الصيد البحري باالشتراك مع كاتƔ يمارƩ  الذيصالحيات وزير النقل والصيد البحري، 
 شروط االستغالل والصيانة والتسيير في ميدان المنشƉتفكان يحدد بهذه الصفة الدولة للصيد البحري، 
السفن والموظفين يحدد الشروط التي تتعلق بتسيير  كما ،رتبطة بالصيد البحرياألساسية المينائية الم

  .والبحارة والتكوين
يتولى باالشتراك مع  الذيصالحيات كاتƔ الدولة للصيد البحري  )6(91- 81مرسوم رقم الد حدŇكما 

تطوير ǋذا القطاع وتوجيهه ومراقبته، ال سيما األعمال المرتبطة و وزير النقل والصيد البحري تنظيم
ات أخرى إلى جانƔ صالحي ،بمنتجات البحر ومشتقاتها واستغاللها وتموينها وحفظها وتحويلها وتسويقها

 .بها لوحدهيضطلع 
تضمن تنظيم اإلدارة الم ،08/08/1981 الصادر بتاريƣ، 81/193بمقتضى المرسوم رقم :1981في ƈوت* 

 وأصبحت اإلدارة المركزية تشمل 97/125 رقم المرسوم يألغ )7(المركزية لكتابة الدولة للصيد البحري
  ـــــــــــــــــــــ

(1): « Centre d'Etude de Recherche appliquée et de documentation pour la pPêche et l'aquiculture » 
يتضمن إنشاء مركز الدراسات والبحƚ التطبيقي والوƛائق في ميدان الصيد البحري  ،24/05/1980مؤرخ في ال ،80/157مرسوم رقم ): 2(

 .911ص ، 27/05/1980 مؤرخة في 22ع .ر.CERP( ،Ɯ(وتربــية المائيات 

  .من المرسوم المذكور آنفا 2لمزيد من التفصيل أنظر المادة ): 3(
  .1117ص  22/07/1980 مؤرخة في 30 ع.Ɯ ر، يتضمن تعديل ǋياكل الحكومة ،15/07/1980 مؤرخ فيال ،80/175مرسوم رقم ): 4(
  .552ص ،05/05/1981 رخة فيمؤ ،18 ع.Ɯ ر،الحيات وزير النقل والصيد البحرييحدد ص ،02/05/1981 مؤرخ في 83-81مرسوم رقم ): 5(
 ،05/05/1981 مؤرخة في 18.عر.Ɯ ،يحدد صالحيات كاتـƔ الدولة للصيد البحري ،02/05/1981المؤرخ في  ،91-81مرسوم رقم ): 6(

  .المتضمن تحديد صالحيات كاتƔ الدولة للصيد البحري ،14/07/1979 مؤرخ فيال ،124-79والذي ألغى أحكام المرسوم رقم  ،588ص
)7 :(Ɯ.1097ص  ،11/08/1981 مؤرخة في، ال32 ع.ر.  
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  .مديرية اإلدارة العامةو صيد األسماك، دمديرية استƛمار موار مديرية الدراسات و التخطيط، على
تتولى مديرية استƛمار موارد الصيد واألسماك توجيه أعمال القطاع وتنميتها ومراقبتها وتحديد جميع 

  .ا و كيفانتاƜ كمإلالوسائل الكفيلة بتحسين ا
تنظيم وزارة النقل والصيد البحري تساعدǋا كتابة الدولة للصيد والنقل  مرة أخرى أعيد :1982في جانفي *

  .)1(82/16من المرسوم رقم  03البحري بمقتضى المادة 
وǋكذا أبقي على كتابة الدولة للصيد البحري بنفƩ الصالحيات في التشكيالت الحكومية الالحقة 

كما ألحقت  )2(82/39أخذت على عاتقها النقل البحري طبقا للمرسوم رقم  1982نه في سنة إلنشائها، بيد أ
 )3(82/40بها المديرية العامة للبحرية التجارية التابعة لوزارة النقل والصيد البحري طبقا للمرسوم رقم 

صيد البحري لتشكل كتابة المديرية العامة للمالحة لوزارة النقل والصيد البحري بكتابة الدولة لل حيƚ تم ربط
  .واحدة ǋي كتابة الدولة للصيد البحري والنقل البحري

بمقتضى المرسوم "  ITPA"نشاء المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات إتم  :1983في ƈوت *
ترقية اإلطارات ووضع تحت وصاية كاتƔ الدولة للصيد والنقل البحري، وكان يضطلع ب ،)4(83/477رقم 

، تنظيم دورات لتحسين المستوى في شكل تداريƔ تطبيقية أو تخصصية ترمي إلى تعميم والقيام بتكوينها
  .في عمليات الصيد البحري وتربية المائيات ةالتقنيات الجديدة وتحسين المردودي

  :وزارة الفالحة والصيد البحري -6
قطاع الصيد البحري تحت وصاية  ƛانية مع قطاع الفالحة حيƚ وضع طعاد االرتبا :1984في جانفي *

-84نشاء نيابة وزارة مكلفة بالصيد البحري طبقا للمرسوم رقم Ǝوذلك ب ،وزارة الفالحة والصيد البحري
أوكلت لها مهمة وضع صالحيات ǋذه الهيئة الجديدة، حيƚ  )6(84/118 رقم مرسومالوقد حدŇد ، )5(12

وكذا تنمية نشاطات تربية المائيات وكل ما ها المحكم حماية موارد الصيد البحري واستغاللبرامج خاصة ل
  .يتعلق بمؤسسات تربية السمك والصيد البحري

  سلطة بمالها من 1979حياء القطاع المتخذة منذ سنة إنيابة حيز التطبيق سياسة الوقد وضعت ǋذه 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .103ص  ،19/01/82 مؤرخة في 03 عƜ ر ،ن تعديل ǋياكل الحكومةيتضم ،12/01/1982مؤرخ في ال ،82/16مرسوم رقم ): 1(
ص  ،27/01/1982مؤرخة في 40عƜ ر(،يحدد صالحيات كاتƔ الدولة للصيد والنقل البحري 23/01/82مؤرخ في 39- 82مرسوم رقم ): 2(

175.(  
التابعة لوزارة النقل والصيد البحري بكتابة الدولة  يتضمن إلحاق المديرية العامة للبحرية التجارية 23/01/82مؤرخ في 40-82مرسوم رقم ): 3(

  ).177ص  27/01/1982 مؤرخة في 40ع .ر.Ɯ( ،للصيد والنقل البحري
مؤرخة  33ع .ر. Ɯ(، ، المتضمن إنشاء المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات06/08/1983في  المؤرخ 83/477المرسوم رقم  ):4(
  .)2034، ص 08/1983/ 09 في
  ).99ص  24/01/84 مؤرخة في 4 ع.ر .Ɯ( ،والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها 22/01/84مؤرخ في  12-84مرسوم رقم ): 5(
يحدد صالحيات وزير الفالحة والصيد البحري وصالحيات نائƔ الوزير المكلف بالصيد  19/05/1984مؤرخ في  118-84مرسوم رقم ): 6(

  ).738/741ص  22/05/84 مؤرخة في 21 عƜ ر( ،البحري
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لها  كانتنظيمية، ووصاية على كل ǋيئات الصيد وأيضا على المنشƉت القاعدية والتجهيزات المينائية، و
ميدان  تحدد وتطبق برامج البحƚ العلمي في حيƚ كانتأيضا اختصاصات واسعة في مجال البحƚ العلمي 

كبيرة لدفع التعاون في مجال الصيد مع عدة ، وقد أبدت إرادة )1(، تفاوƯ االتفاقات الدوليةالبحري الصيد
تحقيق األǋداف  محاولة وتوجهت تدريجيا بذلك نحو... فرنسا، إسبانيا، إيطاليا Û)2(تونƩ، موريتانيا: بلدان

  .)3(المحددة في الميƛاق الوطني
 )DPAON()4(نتاجها إنشاء الديوان الوطني لتنمية الحيوانات والنباتات المائية وإتم  :1985في ƈفريل *

يتولى ترقية لوǋو عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي،  )5(85/72بمقتضى المرسوم رقم 
عن طريق تربية أسماك الماء العذƔ واألسماك  وتطوير األعمال الخاصة بالحيوانات والنباتات المائية

توزيع منتوجها، يقوم بالبحرية والرخويات والقشريات وزراعة الطحالƔ المخصصة لالستهالك الغذائي، و
المائية، تنظيم  األحياء، تهيئة المناطق الصالحة لتربية والتصدير للمنتجات االستيراد تإجراءاوكذا تنفيذ 

نجاز الدراسات التقنية إ، زيادة على همتوجيهو المائية األحياءمربي  تدريبات لتعميم وتحسين مستوى
 ،ة والسهر على احترام توجيهاتهطط الوطني لتهيئة البيئدماƜ عمله في إطار المخإوالتكنولوجية وتنسيق 

  .وان المنتج الوحيد في نشاط تربية المائيات في الجزائريǋكذا اعتبر ǋذا الدو
تضمن تنظيم اإلدارة المركزية في ، ي06/08/1985بتاريƣ  ،85/205صدر مرسوم رقم  :1985في ƈوت *

شمل على مديرية تنمية الصيد البحري ومديرية تجهيزات التي أصبحت ت ،)6(وزارة الفالحة والصيد البحري
  .موانىء الصيد البحري

بمقتضى المرسوم رقم ) 7(نشاء مؤسسة وطنية للصيد في أعالي البحار والمحيطاتإتم  :1986في ماي *
   )8(والمحيطات نشاء مؤسسة وطنية للصيد في أعالي البحارإ، المتضمن 06/05/1986المؤرخ في،86/116

 ،تهقتصادي، لتتولى تطوير الصيد في أعالي البحار والمحيطات وتنميسسة عمومية ذات طابع اوǋي مؤ
ƚتزود ، السنوية في الجزائر وفي مناطق الصيد البحري األجنبية البحري تنظم حمالت الصيد كانت حي  

  
  ــــــــــــــــــــــ

  .118-84رقم  من المرسوم 12أنظر المادة ): 1(
يتضمن المصادقة على االتفاقية اإلطارية للتعاون في مجال الصيد بين الحكومة  ،09/02/1988مؤرخ في ال ،22-88وم رقم مرسالأنظر ): 2(

 ،06 ع.ر .Ɯ، 11/06/1987يوم  طلجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الجمهورية اإلسالمية الموريتانية الموقع بمدينة نواقش الجمهورية
  .214ص  ،10/02/1988 في ةالمؤرخ

(3) : Abdelmadjid BOUSHABA, op.cit, p 153.  
(4) : « Office National de la Pêche et de l’Aquaculture » 

 .Ɯ. (يتضمن إنشاء الديوان الوطني لتنمية الحيوانات والنباتات المائية وإنتاجها الذي  ،13/04/1985 مؤرخ فيال ،85/72مرسوم رقم الأنظر ): 5(
  .)483ص  ،17/04/1985 ة فيمؤرخ 17 ع.ر
)6 :(Ɯ. 1161ص  ،06/08/1985 مؤرخة في ،33 ع.ر.    

(7)   :  "Entreprise Nationale de la Pêche Hauturière et Océanique"  
)8 :(Ɯ.504، ص 07/05/86، مؤرخة في 19ع .ر.  
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التي من  المحيطاتتقوم بجميع الدراسات الخاصة بالصيد في أعالي البحار و سفن الصيد البحري وتمونها،
ات التي تكون يإطار اإلتفاق يتمارƩ أعمالها عبر التراƔ الوطني وخارجه ف، شƋنها أن تحسن جودة خدماتها

  .)1(الجزائر طرفا فيها واتفاقيات الصيد البحري الƛنائية التي تبرمها الجزائر
لمرسوم الرئاسي رقم من ا 3بموجƔ المادة  12- 84تم إلغاء أحكام المرسوم رقم  :1988في نوفمبر *

، وأصبحت الحكومة تتشكل من وزارة الفالحة بدل وزارة الفالحة والصيد البحري، ونيابة )2(88/235
  .    )3(الوزارة المكلفة بالصيد البحري

  :وزارة الري -7

مرة أخرى يقع االنفصال الظرفي ليصبح قطاع الصيد البحري يخضع لوصاية وزارة :1989في جويلية *
منه لوزير الري عالوة على صالحياته  6خوŇلت المادة ، حيƚ )4(89/131ا للمرسوم التنفيذي رقم الري طبق

حماية الموارد  :في ميدان الصيد البحري تشتمل على عامة ومقتضبة في ميدان الري والغابات صالحيات
  .تربية المائياتواألعمال المرتبطة وتنمية أعمال الصيد البحري  السمكية والممتلكات البحرية عموما،

  ،)5(90/132من المرسوم التنفيذي رقم  01بمقتضى المادة  ،وأصبحت اإلدارة المركزية في وزارة الري
المديرية الفرعية لتنمية الصيد  :من ƛالƚ مديريات فرعية تتكونالتي تشتمل على مديرية الصيد البحري 

   .نتاƜ والتقنين البحريإلديرية الفرعية لوسائل االم ،الفرعية لتنمية تربية المائياتالمديرية Û )6(البحري
  :وزارة الفالحة -8
 Û)7(وبعد التغييرات المتجددة التي حصلت على مستوى الحكومة وفي فترة وجيزة :1989في سبتمبر*

البحري مرة  وضع قطاع الصيد، تزامنا مع المرحلة والظروف العصيبة التي عاشتها الجزائر تلك الحقبة
  .)8(90/12اية وزارة الفالحة طبقا للمرسوم رقم ƛانية تحت وص

على األعمال المرتبطة  حيƚ أصبح وزير الفالحة يمارƩ صالحياته، عالوة على ميدان الفالحة والغابات،
  .بالمحافظة على الƛروة الحيوانية والنباتية المائية وتƛمينها وضبط استغالل المورد

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  . 86/116رقم  من المرسوم 05و 04ادة أنظر الم ):1(
 ،09/11/1988 مؤرخة في 46 عƜ ر ،يتضمن تعين رئيƩ الحكومة وأعضائها ،09/11/1988 المؤرخ في ،235-88رقم  رئاسيالمرسوم ال): 2(

  .1548ص 
  .88/235سوم الرئاسي رقم المر هتƋشيرا ت أدرƜ ضمنالذي  89/131 رقم مرسوماللمن تكفل بالصيد حتى صدور  توضيحليǋ Ʃناك أي  ):3(
 26/07/89 مؤرخة في 30 عƜ ر. (منه 1يحدد صالحيات وزير الري، ال سيما المادة  25/07/89 مؤرخ في 131-89مرسوم تنفيذي رقم ): 4(

  )808- 806ص 
 مؤرخة في 30 ع.ر.Ɯ(،والذي يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة الري 25/07/1989المؤرخ في  90/132المرسوم التنفيذي رقم  ):5(

  .)809ص  ،26/07/1989
  .ةالفرنسي باللغة لم ترد فيه ǋاته الجملة بينما ذكرǋا النص ةالعربيباللغة النص ):6(
  .1109ص  ،20/09/89 المؤرخة في ،40ع Ɯ ر ،يتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،16/09/1989 المؤرخ في ،89/178مرسوم رقم الأنظر): 7(
  .)66ص  ،10/01/90 مؤرخة في 02 عƜ ر(يحدد صالحيات وزير الفالحة  01/01/90 مؤرخ في 90/12مرسوم رقم ): 8(
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تشتمل  ،)1(90/13من المرسوم رقم  01طبقا لنص المادة  ،وأصبحت اإلدارة المركزية في وزارة الفالحة
 :حري وتضممن المديرية الفرعية للصيد الب نتتكوالتي  مديرية الصناعات الفالحية والصيد البحري على

  .مكتƔ الحفاظ البيولوجي مكتƔ المسمكات، ،والحرفي مكتƔ الصيد البحري
ووضعت تحت وصاية وزارة  )ANDP(نشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري إتم  :1990في ƈفريل *

، وǋي عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري حلت )2(115- 90الفالحة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 
، وأسندت لها مهمة ضمان إدارة قطاع الصيد )3(المركزية والمحلية المكلفتين بالصيد البحري حل اإلدارتينم

 ƚمارات المرتبطة بها وتسهر كانت البحري حيƛمخططات تنمية قطاع الصيد البحري وبرامج االست Ɵتقتر
لبحري المتخصص في تشجع الصيد ا ،على تطبيق ذلك، تشجع تنمية منتجات الصيد البحري وتسويقها
موارد الصيد البحري وتربية األسماك،  أعالي البحار والمحيطات وتسهر على ضبط مقاييƩ استغالل

ر يتشجع تطو، عداد برامج بناء موانƐ للصيد البحري بالتعاون مع القطاعات االقتصادية المعنيةاتشارك في 
الصيد البحري والبحارة ل بواخر تضمن تسجي الصيد البحري، عتادصنع مع  صالحهاابناء السفن و

  . )4(وتوجهها تشجع وتطور أعمال البحƚ والتكوين واإلرشادو والصيادين وتسييرǋم ومراقبتهم،
   والبحƚ التطبيقي والوƛائق في ميدان الصيد البحري تتم حل مركز الدارسا : 1990في ديسمبر *

مجموع أنشطته إلى المعهد و يل ممتلكاتهتحو تمو ،80/157أنشƋه المرسوم رقم  وتربية المائيات الذي
       .)5(90/410الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

تحويل أسطول الصيد و) ENAPECHE(تم حل المؤسسة الوطنية للصيد البحري: 1991في فيفري *
كما تم تحويل ، )6(91/35تنفيذي رقم قتضى المرسوم البمإلى مجموعات من التعاونيات  لهاالبحري التابع 

الموظفون والوسائل التابعة لها إلى المؤسسة الوطنية للصيد في والصيد في أعالي البحار تها المتعلقة بأنشط
  .أعالي البحار والمحيطات

  نشاء المركز الوطني للدراسات والوƛائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائياتإتم  :1993في ƈكتوبر *
  
  ــــــــــــــــــــــــ
 مؤرخة في 02 ع.ر.Ɯ( ،الذي يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة الفالحة 01/01/1990المؤرخ في  90/13المرسوم رقم  ):1(

   ).68ص  ،01/01/1990
 مؤرخة في 18 ع.ر.ANDP(، )Ɯ(المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للصيد البحري  21/04/90 المؤرخ في 115-90المرسوم التنفيذي رقم ): 2(

  .  )583ص  02/05/1990
  .من ذات المرسوم 28أنظر المادة ): 3(
  .من نفƩ المرسوم 06و 05 تينأنظر الماد): 4(
الذي يتضمن حل مركز الدراسات والبحƚ التطبيقي والوƛائق في ميدان الصيد  22/12/1990المؤرخ في  90/410المرسوم التنفيذي رقم ): 5(

 مؤرخة في Ɯ56 رع (، وتحويل ممتلكاته ومجموع أنشطته إلى المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة الساحل) CERP(بية المائيات البحري وتر
  .)1811، ص 26/12/1990

 13/02/1991 مؤرخة في Ɯ07 رع (،المتضمن حل المؤسسة الوطنية للصيد البحري 09/02/1991المؤرخ في  91/35المرسوم التنفيذي رقم  ):6(
  .)271ص
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 )CNDPA ( 93/259بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم)ييم موارد ليتولى القيام بالدراسات الضرورية لتق ،)1
لتكيف األوفر تحديد تقنيات الصيد البحري ذات ا ،الوطني نتاƜإلدراسة أساليƔ تحسين ا ،الصيد البحري

تحديد المناطق المالئمة لتربية  ، متابعة نتائج تجهيز مراكƔ الصيد ومراقبتها،وتجربة معدات الصيد
  .المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات للمعلوماتحصائيات الالزمة وإقامة بنك إلمسك ا المائيات،

، الذي يحدد القواعد 1994-05-28، المؤرخ في 13- 94صدر المرسوم التشريعي رقم  :1994في ماي *
فراغا كبيرا في ميدان الحفاظ على الƛروة  84-76ألمر رقم بعد أن ترك ا) 2(العامة المتعلقة بالصيد البحري

ميل بحري من قبل صيادين أجانƔ إسبان، إيطاليين،  12السمكية قد تسبƔ في فتح المجال لنهبها فيما وراء 
ويابانيين الذين مارسوا منذ االستقالل صيد غير مراقƔ ومجاني، كما أنه من جهة أخرى لم تستغل ǋذه 

  .ترك السمك يموت شيخا وǋدرا ƚالصيادين الجزائريين بالشكل المطلوƔ حيالƛروة من طرف 
مختلفة، حيƚ كان من المنتظر  - ودوليا اداخلي - ورغم أن النصين تم إعدادǋما في ظروف تاريخية       

إحداƛ ƚورة من التغييرات، إال أنه نالحظ نوع من االستمرارية، إذ أعاد المشرع جزء كبير من األمر رقم 
  .وإن شدŇد في العقوبات الموقعة على السفن الجزائرية واألجنبية 84- 76

، ǋو إنشاء منطقة صيد محفوظة، والتي 13-94المرسوم التشريعي رقم  ويبقى التجديد المهم في      
  . سنفصل دراستها الحقا

 9- ǌخرƈ وزارة الفالحة والصيد البحري مرة:  
دلت تسمية وزارة الفالحة بوزارة الفالحة والصيد البحري تم ومرة أخرى بعد أن استب :1996في جانفي *
من المرسوم  1نشاء كتابة للدولة مكلفة بالصيد البحري لدى وزارة الفالحة والصيد البحري بمقتضى المادة إ

  .)3(96/01الرئاسي رقم 
والصيد  الفالحةنشاء المديرية العامة للصيد البحري لدى وزارة إأشهر فقط تم  3وبعد  :1996في ƈفريل *

  .نشاء وزارة خاصة بهإوالتي تولت مهام القطاع إلى غاية )4(96/120رقم البحري طبقا للمرسوم 
Ňوتشتمل المديرية العامة للصيد البحري على أربعة  )5(128- 96د تنظيمها المرسوم التنفيذي رقم وقد حد

  مديرية دعم  ،تمكية و تربية المائيامديرية تسيير الƛروة الس :مديريات تضم بدورǋا مديريات فرعية وǋي
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
، المتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والوƛائق في ميدان الصيد البحري 27/10/1993المؤرخ في  ،93/259المرسوم التنفيذي رقم  ):1(

  .04، ص 03/11/1993 مؤرخة في Ɯ71 رع  ،وتربية المائيات
)2:( Ɯ.5، ص1994- 06- 22ؤرخة في الم 40ع .ر.  
  ).6ص ، 07/01/96 مؤرخة في 01عƜ ر . (المتضمن تعيين أعضاء الحكومة 05/01/96المؤرخ في  96/01مرسوم رئاسي رقم ): 3(
والمتضمن  28/12/92المؤرخ في  493- 92المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  06/04/96المؤرخ في  96/120المرسوم التنفيذي رقم ): 4(

  ).7ص  10/04/96 مؤرخة في22 عƜ ر. (تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة الفالحة المعدŇل والمتمم
 مؤرخة في 23 عƜ ر. ( يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري 13/04/96المؤرخ في  96/128المرسوم التنفيذي رقم ): 5(

  .)7ص  14/04/96



  البحري وتربية المائيات في الجزائرتحديد معالم قƯاƱ الصيد                                               الفصل التمهيدي

 51

  

  .مديرية اإلدارة العامة والوسائل، مديرية التنظيم، )االستƛمارات، منتجةالنشاطات ال(النشاطات 
تم تحويل األمالك والوسائل البشرية والمادية وكذلك الحقوق وااللتزامات المنيطة بالوكالة الوطنية  كما

  .)1(لتنمية الصيد البحري إلى المديرية العامة للصيد البحري
نشاء مندوبية للصيد البحري على مستوى كل إتم راƜ تنكشف، حيƚ بدأت بوادر االنف : 1996في ديسمبر*

تتمƛل مهامها في تنمية الƛروة  Û)2(467- 96والية ذات واجهة بحرية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 
تنظيم استغالل الموارد السمكية ومراقبتها، ترقية االستƛمار، ، وحمايتها رتها وتقييمها وتسييرǋاالسمكية وإدا

موارد الصيد وسالمتها، تنظيم المهنة، دراسة الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على  على نوعية السهر
الرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، تطبيق البرامج 

  .السمكية ةوالتحسيƩ بشƋن المحافظة على الƛرو ،الصيد البحري الخاصة بتعميم تقنيات
حل المؤسسة الوطنية للصيد في أعالي البحار والمحيطات بمقتضى المرسوم التنفيذي  مت :1998في ماي *

 .)3(98/152رقم 

   وتربية المائيات قƯاƱ الصيد البحرياستقاللية  مرحلة :الفرƱ الثاني
دم عالتهميƫ واإلقصاء والمريرة من جرŇاء  قطاع الصيد البحري بعد معاناة :1999في ديسمبر *
والوقوع في اإللحاق الهامشي بعدد من القطاعات التي ال تعلوه شƋنا ولم تمنحه ستقرار المؤسساتي الا

وفي ظل مرحلة اقتصادية جديدة تقتضي ضرورة  االستقالل، بعدسنة  38ما يقارƔ طيلة  االǋتمام الالزم
قطاع الصيد البحري وألول ينتهي المطاف بتدعيم توجيه الموارد إلى خلق الƛروة وتوفير مناصƔ الشغل 

لمرسوم الرئاسي بموجƔ اوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية تحت تسمية مرة بوزارة قائمة بذاتها 
، حيƚ منح القطاع االستقاللية التامة من أجل تدارك وضعه وترقيته ضمن فضاءات جديدة )4(99/300رقم 

  .طنييمكن من خاللها تعزيز مكانته في بنية االقتصاد الو
      ،ƫالتهمي Ɣǋالقطاع من غيا Ɯوإنعاشه وا حيائه من جديدإووإلخرا Ưيله به،لنهوǋƋل  ،وإعادة تŇخو

لقطاع اد لتبين بوضوƟ القفزة النوعية التي ير) 5(والموارد الصيدية صالحيات واسعة لوزير الصيد البحري
  .كانة رائدة في اقتصاد الوطنالقيام بها ليرتقي إلى مصاف القطاعات االقتصادية األخرى ويحتل م

  
  ــــــــــــــــــــــ

  .128- 96المرسوم التنفيذي رقم من  06أنظر المادة  ):1(
 ع.ر.Ɯ، المتضمن إنشاء المندوبية الوالئية للصيد البحري وتحديد تنظيمها وسيرǋا ،18/12/1996المؤرخ في  ،467- 96تنفيذي رقم المرسوم ال): 2(

 .13ص  25/12/96 المؤرخة في ،83

 31 ع.ر.Ɯ ،تضمن حل المؤسسة الوطنية للصيد في أعالي البحار والمحيطاتالم ،13/05/1998المؤرخ في  98/152المرسوم التنفيذي رقم  ):3(
  .10 ص ،17/05/1998مؤرخة في 

  )5ص  ،26/12/1999في المؤرخة  33 ع.ر.Ɯ( المتضمن تعيين أعضاء الحكومة 24/12/99في المؤرخ 300- 99الرئاسي رقم  المرسوم ):4(
 33ع .ر.Ɯ. (والموارد الصيدية البحرييحدد صالحيات وزير الصيد ، الذي10/06/2000 في المؤرخ 123- 2000المرسوم التنفيذي رقم  أنظر):5(

  ).4ص  ،11/06/2000المؤرخة في 
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إلى  )1(124-2000سوم التنفيذي رقم تضم وفقا للمر اإلدارة المركزيةأصبحت ولتعزيز قوة الهرم الوزاري 

 Ɣ6(ستة ،)2(المفتشية العامة، الديوانو ةالعام ةنااألمجان (Ňا من مديريات فرعية حدǋمديريات تتشكل بدورǋاد 
مديرية الدراسات المستقبلية  ،مديرية الصيد البحري والصيد في المحيطات :المرسوم وأوضح مهامها وǋي

مديرية التقنين وتنظيم المهنة ، التكوين والبحƚ واإلرشادمديرية ، مديرية تنمية تربية المائيات، واالستƛمار
  .مديرية إدارة الوسائل، ووالتعاون

للصيد البحري خاضعة بصفة  المندوبيات الوالئية بقيتمن المرسوم السالف الذكر  09المادة  وبمقتضى    
 المتضمن 96/128رقم كام المرسوم التنفيذي أح ألغيتبينما  ،96/467 رقم انتقالية إلى أحكام المرسوم

  . للصيد البحريتنظيم اإلدارة المركزية للمديرية العامة 
للصيد البحري والموارد الصيدية على مستوى الواليات ذات  اتنشاء مديريإتم  : 2001في ماي  *

  قمطبقا للمرسوم التنفيذي ر الواجهة البحرية والواليات المتوفرة على قدرات مؤكدة في مجال تربية المائيات
01 -135)3( Ûƚحي ƃت محل المندوبيات الوالئية للصيد البحريحل)4( Û تيةوأسندت لهاǓالمهام ا: )5(  

المحافظة عليها وتƛمينها ومراقبة و ائية وإدارتها وتسييرǋا وحمايتهاتنمية الƛروة الصيدية والم العمل على 
 عية عن طريق تطوير نشاطات التربية،العمل على تƛمين المسطحات المائية الطبيعية واالصطنا استغاللها،

 ،بها ترقية وتشجيع االستƛمارات في نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وفي الصناعات المرتبطة
تشجيع تنظيم المهنة  المشاركة، مع الهياكل المعنية، في مراقبة منتوجات الصيد البحري والموارد الصيدية،

سين المستوى واإلرشاد الخاصة بتقنيات الصيد البحري وتربية وتنشيطها وتنفيذ برامج التكوين وتح
  .المشاركة في تنظيم موانƐ ومالجƐ الصيد البحري وشواطƐ الرسو وتطويرǋا وتهيئتها المائيات،

كان إلعادة ǋيكلة مصالح الوزارة على المستوى المركزي، واستحداƚ المفتشية العامة للوزارة وتنظيم 
ǋلة في المديريات الوالئية، وتسطير برامج التنمية مصالحها، وتحقيق تواجدƛا على مستوى الواليات مم

  .المحلية ومتابعتها وتنفيذǋا، دورا كبيرا في تسيير وإدارة شؤون قطاع الصيد البحري
والموارد الصيدية برسم خرائط الموارد الصيدية البحرية والمواقع  باشرت وزارة الصيد البحريلقد    

  زيادة اإلنتاƜ، المساǋمةوشرعت في تطبيق سياسة وطنية خاصة تهدف إلى ة تربية المائيات، المؤǋلة لتنمي
  

  ـــــــــــــــــــــــ
Ɯ ر ،يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ،10/06/2000 مؤرخ فيال ،124- 200تنفيذي رقم المرسوم ال): 1(
  .7ص  ،11/06/2000 المؤرخة في ،33ع
الذي يتضمن إحداƚ المفتشية العامة في وزارة  10/06/2000المؤرخ في  2000/125تم إحداǋ ƚذه المفتشية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ):2(

  )13ص 11/06/2000في  ةالمؤرخ 33 عƜ ر( الصيد و الموارد الصيدية و سيرǋا
يتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري والموارد الصيدية في الواليات وتنظيمها  22/05/2001 مؤرخ في 135-01مرسوم تنفيذي رقم ): 3(

  ).19- 18ص  23/05/2001 مؤرخة في 29 عƜ ر. (وسيرǋا
  .من ذات المرسوم 6أنظر المادة ): 4(
  .من ذات المرسوم 2راجع المادة  ):5(
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في فك العزلة  الجهوي بالمساǋمة التنمية الريفية والتوازنمناصƔ الشغل،  توفير ،تحقيق األمن الغذائيفي 
لجلƔ العملة الصعبة، وكذا الصادرات تشجيع الشراكة واالستƛمارات وسكان المناطق الريفية،  استقرارو

التنمية المستديمة للصيد البحري وتربية المائيات مع المحافظة على الƛروات الصيدية والمائية وتƛمينها 
عرفا امتدادا طبيعيا  ناالعتبار وإعادة البناء االقتصادي للقطاع، اللذي وتسييرǋا واستغاللها، ترمي إلى إعادة

  .ودفعا قويا من خالل ترتيبات المخطط الوطني لدعم اإلنعاƫ االقتصادي
وبهدف تحسين األداء اإلداري وتفعيله، تم تنصيƔ أفواƜ عمل تتكفل بكبرى الملفات المتعلقة بمنظمة      

    )1((ICAAT)، اللجنة الدولية للمحافظة على التونة في األطلسي (FAO)غذية األمم المتحدة للزراعة والت
، األسماك الكبيرة كƛيرة الترحال (CGPM)للصيد البحري في البحر األبيƯ المتوسط  اللجنة العامة

(GMH) المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مركز معلومات التسويق والخدمات االستشارية للمنتجات ،
، الهيئة العربية لالستƛمار واإلنماء الزراعي، وغيرǋا من (INFOSAMAK)كية في المنطقة العربية السم

  . )2(الملفات والقضايا التي تهم تنمية وتطوير القطاع وطنيا، إقليميا ودوليا
بة خاصة تلك التي تتمتع بتجر كما تم السعي على مد جسور التعاون بين العديد من البلدان األجنبية،     

المجر، تونƩ، البرتغال، اليابان،  مصر، إسبانيا، إيطاليا،(رائدة في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات 
على غرار النشاطات  وتربية المائيات من جهة أخرى فƎن استراتيجية قطاع الصيد البحري، و)كوبا

تصاد العالمي من خالل المشاركة االقتصادية األخرى للبالد، تندرƜ ضمن مسعى االندماƜ التدريجي في االق
النشيطة في مسار إبرام اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي والمفاوضات من أجل االنضمام إلى المنظمة 

  .العالمية للتجارة
عرف قطاع الصيد البحري في ǋذه المرحلة تغيرا محسوسا فيما يخص التƋطير القانوني، حيƚ عمدت     

إلى إنجاز  11- 01وارد الصيدية، ضمن توجيهات وترتيبات القانون اإلطار رقم وزارة الصيد البحري والم
  . ترسانة من النصوص التطبيقية التي تؤطر الكƛير من النشاطات القطاعية والعديد من المجاالت

ǋذه المرحلة ǋو المصادقة على اإلستراتجية الوطنية لتنمية نشاطات الصيد  هولعل أبرز ما عرفت    
الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات  طسنة، والمخط 20تربية المائيات على مدى البحري و

)2003 -2007 ( ƣالحكومة المنعقد بتاري Ʃوكذا استصدار ترسانة من . 2003جوان  18من طرف مجل
  . )3(النصوص التنظيمية المنظمة لعمليات االكتتاƔ ضمن البرنامج الوطني لدعم اإلنعاƫ االقتصادي

  
  

  ــــــــــــــــــــ
  .التي لم تكن الجزائر تستفيد منها من قبلووǋي المنظمة العالمية المخولة تنظيم استغالل ǋذه الƛروة  ):1(
، Ɯ االقتصادي، المرجع السابقوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر من إعادة البناء إلى االندما :)2(

  .11ص
  .12نفƩ المرجع السابق، صوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية،  ):3(
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 )1(304- 02تم إنشاء الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات بموجƔ المرسوم التنفيذي رقم     
يم المهنة انشغاالت القطاع على المستويين المهني واالقتصادي، حيƚ عملت الوزارة على تنظ نللتعبير ع

من خالل تجميع المهنيين في إطار رسمي منظم من خالل إنشاء الجمعيات، وقصد الربط بين العلميين 
  .2004- 02- 09والمهنيين تم التنصيƔ الرسمي للمجلƩ الوطني االستشاري في 

وألن تطوير القطاع ال يمكن تحقيقه دون ربطه بعامل التكوين والتǋƋيل، تمت مراجعة النصوص     
  :قانونية المنظمة لسير جهاز التكوين، السيما بخصوصال

تحويل كل من مدرسة التكوين التقني للصيد البحري بالقل وبوǋران إلى معهدين جهويين للصيد البحري * 
  .)2(وتربية المائيات

مع بما يتالءم ) بني صاف، شرشال، عنابة، القالة(تنظيم مدارƩ التكوين التقني للصيد البحري المتبقية * 
  .)3(الواقع الحالي للقطاع ومتطلباته

ترقية المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر إلى معهد وطني عالي للصيد البحري * 
  .   وتربية المائيات تحت الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحƚ العلمي

لجميع الفروع وإضافة فروع جديدة تماشيا مع المقاييƩ  تم تجديد نظم الدراسات ومحتويات التكوين -   
فتحت ، و(OMI)الوطنية والدولية في التكوين البحري التي تنص عليها اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية 

أقسام خاصة على طول الشريط الساحلي لتمكين المهنيين الحاليين من الحصول على تكوين وتحسين 
  .الدولية والتطور التكنولوجي الحالي في ميدان الصيد البحريمؤǋالتهم وفقا للمعايير 

، ألجل )4(143- 02تم تحضير المهنيين وتǋƋيلهم للشروع في تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم  -   
  .ضمان أمن وسالمة البحارة على متن السفن

  . لقطاع النقلتمت عمليات تكوين مشتركة بالتعاون مع مؤسسات التكوين البحري التابعة  -   
تم فتح شعبة جديدة لمهندسي تربية المائيات الصحراوية بجامعة ورقلة، في إطار االتفاق مع وزارة  -   

  . 2006- 2005طالبا بعنوان السنة الجامعية  30التعليم العالي والبحƚ العلمي، وقد تم تسجيل قرابة 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
 64ع .ر.، الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرǋا ومهامها، 2002Ɯ-09- 28المؤرخ في  304-02المرسوم التنفيذي رقم ): 1(

  .15، ص2002-09-29المؤرخة في 
تكنولوجي للصيد  ، يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وǋران إلى معهد2005-04-25المؤرخ في  124-05المرسوم التنفيذي رقم ): 2(

Ɯ ،يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في 2005-05- 17المؤرخ في  179-05والمرسوم التنفيذي رقم . 5ص 29ع .ر.البحري وتربية المائيات ،
-25في  ان، المؤرخ22-07المرسوم التنفيذي رقم و 21-07بالمرسوم التنفيذي رقم  ان على التواليالقل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات، المتمم

01-2007Ɯ ،.5-4، ص 2007-01-28المؤرخة في  07ع .ر.  
، المؤرخة 17ع .ر.، Ɯ، يحدد تنظيم مدارƩ التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرǋا2005-03-05المؤرخ في  87-05المرسوم التنفيذي رقم ): 3(

  .4، ص 2007-01-28المؤرخة في  07ع .ر.، 2007Ɯ-01-25، المؤرخ في20-07تمم بالمرسوم التنفيذي رقم ، الم09، ص 2005-03-06في 
 29ع .ر.، الذي يحدد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالمالحة البحرية وشروط إصدارǋا 2002Ɯ-04-16، المؤرخ في 143-02المرسوم التنفيذي رقم ): 4(

  .4، ص 2002-04-24المؤرخة في 
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تنصيƔ الخلية الوطنية للبحƚ تحت إشراف وزير التعليم والبحƚ العلمي ووزير  01/12/2004تم في  - 

الصيد البحري والموارد الصيدية والوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحƚ العلمي، على مستوى المركز الوطني 
جريبيا للبرامج التنموية، للدراسات والوƛائق في الصيد البحري وتربية المائيات، لتضمن دعما علميا وت

السيما فيما يخص إدارة المصائد والƛروات الصيدية، الزيادة في اإلنتاƜ الصيدي والمائي، االستغالل األمƛل 
للنشاطات اإلنتاجية للوصول إلى عالقة أحسن بين العرƯ والطلƔ، تƛمين المنتجات الصيدية، المحافظة 

  .)1(على الموارد الصيدية واألوساط الطبيعية
تابعة للمركز الوطني للدراسات والوƛائق في الصيد البحري وتربية  محطات تجريبية جهوية 5تم إنشاء  -   

المائيات في كل من بني صاف، تيبازة، عين الدفلى، ورقلة، الطارف، بموجƔ القرار الوزاري المشترك 
ات والوƛائق في الصيد للمركز الوطني للدراس ، الذي يتضمن إنشاء ملحقات2005- 10- 17المؤرخ في 

 .  )2(البحري وتربية المائيات

    -  ƣالحكومة بتاري Ʃفي إطار الحرص على التكفل بنشاطات التسيير 2003-08-13قرر مجل ،
والمحافظة على الهياكل القاعدية المينائية على أحسن وجه، إسناد موانىء ومالجىء الصيد البحري إلى 

ة وتكييف الهياكل القاعدية مع متطلبات تطوير أسطول من أجل ترقي SGP/ SOGEPORTSشركة 
ولتكون الطرف الوحيد الذي تتعامل معه كل اإلدارات القائمة على تƋطير سياسة موانىء  ،)3(الصيد البحري

  .ومالجىء الصيد البحري والمستعملين اǓخرين
 06ات الدولة رقم بموجƔ الئحة مجلƩ مساǋم (ECOREP)تم تطهير مؤسسة بناء وإصالƟ السفن  -    

، من أجل توفير وسيلة وطنية لبناء سفن الصيد قادرة على المنافسة، وللتقليص 2003- 07- 15المؤرخة في 
  .من حجم استيراد السفن والتبعية للورشات األجنبية

) 02(تم إبرام ƛالƛة اتفاقات شراكة من أجل تطوير أسطول الصيد البحري الحرفي، منها اتفاقي -    
Ưول مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية األ: قر(FIDA)اني مع الحكومة اإليطاليƛبعنوان  ة، وال

، وتضمن االتفاق الƛالǋ ƚبة من االتحاد األوروبي حيƚ تم تمويل سلع (CII)القرƯ التنازلي اإليطالي 
 .)4(ةوخدمات المشروع من قبل المجموعة االقتصادية األوروبي

العامة للصيد البحري في البحر  التابع للجنة- COPEMEDن مشروع كما استفادت الوزارة م    
الذي سمح بتمويل دراسات خصت تنسيق التنظيم القانوني في مجال الصيد البحري  -(CGPM)المتوسط 

  .بين بلدان البحر األبيƯ المتوسط، وتƋطير نشاطات الصيد البحري في الجزائر
  

  ــــــــــــــــــ
  .29- 26المرجع السابق، بحري والموارد الصيدية، وزارة الصيد ال ):1(
)2 :(Ɯ.23، ص2006-02- 15، المؤرخة في 08ع .ر.  
   .42نفƩ المرجع، ص): 3(
  .57نفƩ المرجع، ص): 4(
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والتسيير التي توصي بها المنظمات اإلقليمية المختصة قد تم إدراجها في  لهذا الغرƯ فƎن مبادىء المحافظة
  :ألمر على وجه الخصوص بما يليالجهاز التنظيمي ويتعلق ا

مسك ربان سفينة الصيد دفتر الصيد البحري بصفة  إرساء حصص الصيد البحري، تحديد مناطق الصيد، - 
  .481- 03استعمال آالت الصيد المنتقاة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  دائمة،

  .)1(2005جوان  12تحديد شروط و كيفيات منح رخص الصيد وفقا للقرار المؤرخ في  - 
  .)2(2004أفريل  24التحديد في الزمان والمكان وفقا للقرار المؤرخ في  - 
 .)3(2004أوت  15تحديد المواصفات التقنية للسفن التي تمارƩ الصيد الساحلي وفقا للقرار المؤرخ في  - 

 من جهة أخرى، عمل القطاع من أجل تحسين القانون األساسي لرجال البحر في مجال الصيد البحري  
 ةعلى معايير دقيق - في المجال الجبائي - كما وافق ،)4(102- 05على استصدار المرسوم التنفيذي رقم 

وأكƛر تفصيل من أجل إرساء رسم حول االستفادة من الƛروة، يتغير حسƔ نوع السفينة وحجمها وكذا القيمة 
  .التجارية للƛروة المستهدفة

موارد الصيدية بمƛابة الحلقة المفقودة في سلسلة نمو وǋكذا كان إحداƚ وزارة الصيد البحري وال     
منذ نشƋة الوزارة تحسنا ملحوظا بنسبة نمو تقدر  وتطور ǋذا القطاع، حيƚ عرف اإلنتاƜ الصيدي الوطني

طن  49,46قبل نشƋتها، وارتفاعا بلƸ  مقارنة بمتوسط المعدل للسنوات العشر األخيرةئة ابالم 39بƋكƛر من 
   . 2005طن مسجلة سنة  1394,58إلى  1999طن سنة  89,818ال من ناقال معدل اإلنز

سنة /فرد/كƸ 5,10إلى  1999سنة عام /فرد/كƸ 3,02وارتفعت الحصة االستهالكية الوطنية من 
والشيء ذاته بالنسبة لنمو مناصƔ الشغل المستحدƛة الذي قارƔ األضعاف األربعة، حيƚ انتقل . 2005عام
  .)5(منصƔ 50102مع تراكم  2005عام  12600لىإ 2000منصƔ عام  3378من 

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
، المتعلق برخصة وترخيص الصيد البحري والذي يهدف إلى تحديد الشروط المرتبطة بطلƔ منح رخصة 2005جوان 12قرار مؤرخ في  ):1(

  .20، ص2006-01- 25خة فيمؤر 04ع .ر.ومواصفاتهما التقنية، Ɯ اوترخيص الصيد البحري وتجديدǋما وبملفيهم
الذي يضبط حدود استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع في الزمان والمكان،  2004أفريل  24لقرار المؤرخ في ا): 2(
Ɯ.ل 22، ص 2004- 05- 16، المؤرخة في 30ع .رŊالقرار المؤرخ في ، المعد Ɣ2004-07- 12بموجƜ ،.2004- 11-21المؤرخة في  74ع .ر ،

  .46ص 
، 2004- 09-26، المؤرخة في 62ع .ر.الذي يحدد المواصفات التقنية للسفن المتدخلة في مناطق الصيد، Ɯ 2004- 08- 15القرار المؤرخ في ): 3(

 .24ص

لسفن النقل ، الذي يحدد النظام النوعي لعالقات عمل المستخدمين المالحين 2005مارƩ  26المؤرخ في  102- 05المرسوم التنفيذي رقم ): 4(
  .4، ص2002- 04- 24مؤرخة في  29ع، .ر.البحري، Ɯ دأو الصي يالبحري أو التجار

  . 2006، جويلية 2005- 2000وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، إحصائيات الصيد البحري ): 5(
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  خالصة الفصل التمهيدي

  
وإن كان  كيلومتر على حدود البحر األبيƯ المتوسط، 1280الجزائر بلد ساحلي يمتد على أكƛر من        
الموارد البيولوجية  ر نسبيا منقيفوق ومحصور، ضيŎ في بحر شبه مغلق هوجودل اجغرافيا تضرريعتبر م

إلى وجود  ةفاضباإل ا،شديد اانحدار اغالƔ ومنحدرفي ال اقري ضيŎالقا ن جرفهوأل ،مقارنة بالمحيط األطلسي
االقتصادية  تهيؤƛر على تحديد منطقمما  هسواحلمقابل  )Sardaigne(وسردينيا  )Baléars(جزر البليار 

تضفي عليه طابعا خاصا وتشكل طبيعية ǋائلة  يتمتع بقدرات ، إال أنهمساحة معتبرة الخالصة ويحرمه من
مخصصة للصيد  شاسعةفباإلضافة إلى الشريط الساحلي، ǋناك مساحة بحرية  ،ه وأǋميتهمصدر ƛروت

مليون ǋكتار كجرف قاري صالحة  4,4مليون ǋكتار، زيادة على مساحة  9,5البحري مقدرة بحوالي 
ألف ǋكتار من المسطحات المائية الطبيعية  100توجد أكƛر من ، كما الستغالل األسماك القريبة من القاع

واالصطناعية موزعة على التراƔ الوطني يمكن استغاللها في صناعة تربية األحياء المائية والصيد 
مغاالة ال من الخالق تضاǋي قيمة البترول و ةǋب ،متجددةمعتبرة ƛروة سمكية ويكنز  يزخركما أنه القاري، 

أĈحسňن ورŃشňد  إن ال تنضƔ أبدية السخاءو دائمة العطاء إن قلنا أنها تمتاز عليها ألنها موارد متجددة
ق يحقسعيا لتنهƯ بهذا القطاع يŃفǋا ويƛمنها ويستƛمرǋا ليجني خيراتها، رتحتاƜ إلى من يقد ،استغاللها

 من شƋنها أن ترفع التحدي لتجعل منه قطاعا رائداو ،رواالزدǋا ارتقاء معارƜ التطورو التوازن االقتصادي
  .اد ونقاءبرش استغالال علميا مسؤوال واستغلت ل وجهاستƛمرت على أكمما إذا  في اقتصاد الوطن

استعراƯ تاريƣ قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في الجزائر منذ االستقالل يبيŎن  رغم ذلك فƎن     
  .والفرص دون استƛمار ƛروة بهذا الحجم تدرجة معاناته من التهميƫ واإلقصاء وإǋدار الوق

Ňذا القطاع دون غيرلقد تمǋ يزŃه بعدم استقرار مؤسساتي لسنوات طويلة وňوالفقر نظرا  م فيها بالعجزص
Ŏيرة التي طرأت على األجهزة والمؤسسات المسيƛبحكم عدم استقرار الوصاية وارتباطهرة لهللتغيرات الك ، 

فالجزائر التي استعادت استقاللها عقƔ حرƔ  ،ووǋن وما أصابها من ضعفبدوائر وزارية عديدة ومختلفة، 
المجاالت غير المكلňفة  ضروƩ خرجت منها منهكة القوى، قليلة الموارد، كان ينبغي عليها التوجه إلى

منها في ظل ǋشاشة البنية  ةاقتصاديا مƛل مضمار الصيد البحري وتربية المائيات لتنميتها واالستفاد
فالسياسات المتعاقبة لم  ،شديد، إال أن ذلك لم يتم لǖسف اللالتي ميŇزت عشرية ما بعد االستقال ةاالقتصادي

تستطع إعطاؤه المكانة الالئقة به بين القطاعات االقتصادية األخرى، الشيء الذي أدŇى به إلى التقوقع على 
الذات واالنكفاء على النفƩ، والوقوع في اإللحاق الهامشي بعدد من القطاعات التي ال تعلوه شƋنا ولم تمنحه 

  . مصيره التخلف والتقهقر ، فكاناالستقالل بعدسنة  Ɣ38 ما يقارطيلة  االǋتمام الالزم
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انطالقا من ǋذا الواقع المر، وفي ظل مرحلة اقتصادية جديدة تقتضي ضرورة توجيه الموارد إلى       

ينتهي المطاف القطاع في استكمال النسيج االقتصادي  ةخلق الƛروة وتوفير مناصƔ الشغل، وإدراكا ألǋمي
، حيƚ 1999ديسمبر  24في  وألول مرة بوزارة قائمة بذاتها وتربية المائيات بتدعيم قطاع الصيد البحري

مŃنح للقطاع االستقاللية التامة من أجل تدارك وضعه وترقيته ضمن فضاءات جديدة يمكن من خاللها تعزيز 
  .مكانته في بنية االقتصاد الوطني

منذ نشƋة الوزارة تحسنا ملحوظا، حيƚ أن النتائج المتحصل عليها،  لصيدي الوطنيلقد عرف اإلنتاƜ ا     
خالل السنوات الستة األخيرة، تظهر للعيان الدور االقتصادي واالجتماعي الذي يمكن أن يؤديه القطاع من 

يفية والتوازن ، توفير مناصƔ الشغل، التنمية الريخالل مساǋمته األساسية والفعŇالة في توفير األمن الغذائ
الجهوي بالمساǋمة في فك العزلة واستقرار سكان المناطق الريفية، تشجيع الصادرات لجلƔ العملة الصعبة 

وحماية البيئة والمحافظة على التنوع  خارƜ مجال المحروقات، ةوتمويل خزينة الدولة، خلق الƛرو
     .البيولوجي

يŇرا محسوسا فيما يخص التƋطير القانوني، حيƚ عمدت عرف قطاع الصيد البحري في ǋذه المرحلة تغ      
إلى إنجاز  11- 01وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، ضمن توجيهات وترتيبات القانون اإلطار رقم 

  . ترسانة من النصوص التطبيقية التي تؤطر الكƛير من النشاطات القطاعية والعديد من المجاالت
لة ǋو المصادقة على اإلستراتجية الوطنية لتنمية نشاطات الصيد البحري ǋذه المرح هولعل أبرز ما عرفت

-2003(الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات  طسنة، والمخط 20وتربية المائيات على مدى 
2007 .(  
 سنةالفرد /كƸ 3,02ارتفاع معدل االستهالك السنوي لدى الفرد الجزائري، المحسوƩ من  مرغو
حسƔ إحصائيات وزارة  -  ،2005الفرد عام / ƛ 5,10م إلى 2000خالل سنة  الفرد/كلƸ 4,06إلى  1999

مقارنة مع المعدل األدنى الذي  امنخفض غير أنه مازال يشكل معدال - الصيد البحري والموارد الصيدية
Ň6,2دته المنظمة العالمية للصحة حد Ƹتصل الحصة الغذائ ،سنة/فرد/كل ƚية للمواطن ومقارنة مع جيراننا حي

سنة لدى المواطن المغربي، أما بالنسبة للدول العربية /فرد/ك10Ƹو ،سنة/فرد/كلƸ 08التونسي من السمك 
  .سنة/فرد/كƸ 11 ـفيقدر معدل ǋذه الحصة ب

للنهوƯ بهذا القطاع وفتح المجال لالستغالل األوفر والعقالني للموارد  وǋذا ما يستدعي بذل الجهود 
  .تƛمار فيه مع المحافظة على استدامتها وتجددǋاالسمكية بتحفيز االس

ال الصيد البحري وتربية المائيات، لالستƛمار في مج ومنسجم ǋل ǋناك نظام قانوني متكامللكن       
في ظل اقتصاد السوق الذي تطبعه حرية المبادرة وتحرير الطاقات والحد من تدخل يمكنه من أداء أدواره 
  Þاإلدارة قدر اإلمكان

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:الفصل األول  
 

 شروط االلتحاق 
المائيات ـري و تربية الصـيد البحبنشاط   
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  تمهيد
االستƛمار فيه  ، فƎن(1)نشاط الصيد البحري وتربية المائيات نشاط صناعي وتجاري نباعتبار أ    

إليه مقيدا إال ألسباƔ شرعية، فهو مؤسƩ على  لالدخو يشكل مبدئيا حق اقتصادي، ال يمكن أن يكون
التجارة، كما كرŇسها  حريات اقتصادية معترف بها لǖشخاص، قد أقرŇتها االتفاقيات الدولية حول حرية

: في الفصل الرابع منه المتعلق بالحقوق والحريات على أن 37، حيƚ نصت المادة يالدستور الجزائر
  ". حرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارƩ في إطار القانون "

تجسد منحى  ي، و1996ǋتعتبر ǋذه المادة من األحكام المعدŇلة والمضافة بالتعديل الدستوري سنة 
  .لتوجهات االقتصادية واالجتماعية والسياسية الجديدةا

وقد كرŇست النصوص التشريعية والتنظيمية التي تم سنها في السنوات األخيرة ǋذا المبدأ ويعني ذلك أن 
حد أو منع لها يجƔ أن  يحرية التجارة والصناعة تعتبر من قبيل الحقوق والحريات الفردية العامة، وأ

  . ن ويتعلق األمر ǋنا بقاعدة تشريعية دون سواǋايجد مصدره في القانو
لذلك يتمتع األشخاص بحق ممارسة النشاط االقتصادي الذي يستهويهم ويروق لهم، وبالكيفية التي  

تليق بهم وتعجبهم وإقامة نشاطهم في المكان الذي يحبذونه، لكن بالتƋكيد ǋذا الحق غالبا ما يكون 
  . )réglementé(مقننا

االلتحاق به،  الشروط التي يخضع لها إنجاز النشاط االقتصادي من أجل دالتقنين على تحدييقوم       
والبدء فيه أوال،  ممارسته، وǋي بذلك نوعان، شروط تؤǋل الشخص لاللتحاق بالنشاط ƛم من أجل

  .النشاط إذا ما استوفى الشروط األولى وبدأ مرحلة االستغالل وشروط أخرى تمكنه من ممارسة
  تعارǋ Ưذا التقنين مع مبدأ حرية التجارة والصناعة، ومبدأ حرية االستƛمارÞ هل يف
لقد كان مبدأ حرية الدخول إلى البحر األساƩ القانوني الذي تطور بناء عليه الصيد البحري          

تقليص مجهود الصيد، حاولت  لاألنظمة القانونية في مختلف الدول، وألج موصناعاته، لكن معظ
 للدخول بحكم النظـام القـانـونـي المـهـني(des privilèges) ا المنفذ بƎنشاء امتيازاتتضييق ǋذ

(Le statut professionnel)  وبفعل التراخيص اإلدارية، فوضعت مهنة مقننة من خالل نظام أساسي
 ىذلك علالدخول إلى المهنة ويحدد أداة الصيد البحري ومكانه وآالته،  ويؤƛر ب دالبحر يقي لمهني لرجا

  .شروط الدخول إلى النشاط
رخص الصيد مع أن شرعيتها تبقى منازع فيها ومتناقضة مع مبدأ حرية الصيد وحرية  تكما عمم 

  فهل يشكل ذلك قيدا يضيŎق الخناق على حرية االستƛمار في ǋذا النشاطÞ ،تإقامة المؤسسا
        

                                                 
، مؤرخة في 20ع .ر.Ɯ، يتضمن وضع فهرƩ النشاط االقتصادي والمنتجات، 10/05/1980المؤرخ في  137- 80نظر المرسوم رقم أ :)1(

   .قتصاديف نشاط الصيد البحري واألنشطة المرتبطة به كƋول نشاط اصنƃ يوالذ ،744، ص 13/05/1980



   تتربية المائياوشروƯ اǗلتحاق بنشاƯ الصيد البحري                                                   الفصل اǓول  

 60

  :على ما يلي 11- 01من القانون رقم  7تنص المادة        
تشكل الموارد البيولوجية المتواجدة في المياه المحددة أعاله ملكا وطنيا، حيƚ أن تحديد شروط "

وكيفيات الحفاظ عليها والوصول إليها واستغاللها وتسييرǋا، يعد من صالحيات السلطة المكلفة بالصيد 
  ".البحري وتسيŊر وفقا ألحكام ǋذا القانون

بالصيد البحري صالحية تحديد شروط وكيفيات الوصول إلى الموارد  تخول ǋذه المادة السلطة المكلفة 
البيولوجية المتواجدة في المناطق الخاضعة للقضاء الوطني، وبالتالي تحديد شروط االلتحاق بهذا 
النشاط، ǋل ƛمة ما يبرر تدخل اإلدارة في المحيط القانوني بعد أن أقرŇ الدستور ضمان حرية ممارسة 

  ة في إطار القانون ǋ Þل يتعلق األمر بحماية الƛروة وضرورة المحافظة عليهاÞالتجارة والصناع
تدخل اإلدارة في المحيط القانوني مؤسسا، أفال يعد ذلك عقبة أمام المستƛمر وكبتا  روإن كان ما يبر

Þمار واستغالل نشاطه على النحو الذي يرضيهƛلحريته ورغبته في است  
وافقا ألحكام القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات باعتباره ǋل كان تدخل اإلدارة منسجما وم

  يجƔ أن تتقيد به اإلدارة عند اتخاذǋا النصوص ألجل تطبيقيهÞ يالقانون اإلطار الذ
هتم دراستنا في ǋذا الفصل بعرƯ وتوضيح قواعد النظام القانوني التي تنصƔ مباشرة على ت       

        ƛمر إلى سوق االستƛمار في نشاط الصيد البحري وتربية المائيات،شروط أو قيود دخول المست
أو باألحرى الشروط التي يجƔ على األشخاص الراغبة في ممارسة ǋذا النشاط مراعاتها وتوفيرǋا 

 Þللحريات المقررة Ɣوما إذا كانت تستجي Þمار فيهƛحتى تتمكن من االلتحاق باالست  
معرفة األشخاص  ىتحديد الشخص المخاطƔ بهذه القواعد القانونية، بمعنألجل ذلك يتعين علينا       

وتحت ظل أو وطƋة أي شروطÞ    " من يمكنه أن يستƛمر"التي يمكنها االستƛمار في ǋذا المجال
ƛم تحديد الشروط المتعلقة بالحيز المكاني واألداة الرئيسية التي تمكن المستƛمر من ، )المبحƚ األول(

 ،)المبحƚ الƛاني(غيره وǋي شروط خاصة بهذا النشاط دون "أين وبماذا يستƛمر"لنشاط استغالل ǋذا ا
أخيرا تحديد الشروط المتعلقة بالنشاط في حد ذاته ونقصد بذلك ضرورة الحصول على ترخيص من و

السلطة اإلدارية المختصة إلنشاء ǋذا النوع من النشاط، فحتى يتمكن المستƛمر ولوƜ باǋ Ɣذا النشاط 
، وفي ǋذه الحالة يصبح ǋذا الترخيص، كما ǋو الحال في -تƋشيرة الدخول -يه أن يتحصل علىعل

باقي الميادين االقتصادية، قيدا بالنسبة للمعني نظرا ألنه يمƩ بحرية ممارسة النشاط لكنه من جهة 
  .)1(أخرى يعد كامتياز من حيƚ أنه يحمي النشاط في حد ذاته

  ).المبحƚ الƛالƚ(إلداري قيداÞ وكيف يعد امتيازا في ذات الوقتÞ ا صفƎلى أي مدى يعتبر الترخي
  

 

                                                 
(1) :Guibal (Michel), Encyclopédie commerciale – 02 – Dalloz, édition 1988. 
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  ةالشروƯ المتعلقة باǓشخاص المستثمر: لمبحƘ اǓولا
مالحة الصيد البحري ǋي المالحة التي تقوم بها سفن الصيد البحري قصد استخراƛ Ɯروات        

البحر من حيوانات ونباتات، وإن استقر رأي شراƟ القانون التجاري على أن العمليات االستخراجية ال 
يقتضي قيام  رتعبير االستƛما ن، فƎ)1(عمال تجاريا دأن الصيد ال يع تعتبر من األعمال التجارية، أي

المعني به مباشرة أو بواسطة تابعيه باستغالل أمواله وخبرته الفنية على وجه االستقالل في عمل أو 
مهنة من المهن أيا كانت طبيعتها، تجارية أو مدنية أي سواء باشر األعمال التجارية بالمعنى المƋخوذ 

نظام القانون التجاري، أو تجاوز ذلك ليشمل األعمال االستخراجية كالتعدين وصيد السمك أو به في 
  .(2)أو باشر مهنة حرة كالمهندƩ أو الطبيƔ أو المحامي أو فتح مدرسة أو معهد... تملك العقارات مƛال

األموال الذين  عامة متروك للمبادرة الحرة للمهنيين وأصحاƔ ةإذا كان اختيار االستƛمار بصفو      
 بƎمكانهم التدخل في أي نشاط يحبذونه، فهل لنا أن نعرف من يمكنه ولوƜ باƔ االستƛمار في ميدان

الصيد البحري وتربية المائياتÞ وǋل يفتح ǋذا الباƔ لكل راغƔ فيه أم أن ǋناك شروط يجƔ استيفائها 
  مطلق الحرية في االلتحاق بهذا النشاط Þ لدخولهǋ Þل للشخص

رغم اإلعالن عن مبدأ حرية الصيد وحرية إقامة مؤسسات الصيد البحري إال أن الدخول       
وشروط قانونية تتعلق بالشخص  في نشاط الصيد البحري وتربية المائيات تحكمه ضوابط رلالستƛما

  .شƋنها أن تقيد حريته، ندرسها في ǋذا المبحƚ نالمستƛمر م
نشاط الصيد البحري ǋم عامة مجهز السفن  يزة تستƛمر ففي الواقع، ǋناك ƛالƛة أشخاص بار      

الصيŇاد البحŇار، ومستغلي مؤسسات  والذي يستغل سفن الصيد البحري ويستخدم ألجل ذلك رجل البحر أ
مؤسسة التربية  ومدير مدير مؤسسة الموارد البيولوجية البحرية(والزرع  تربيةالومؤسسات  الصيد
  ).والزرع

اǋي الشروط الواجƔ استيفاؤǋا من قبلهم لدخول ǋذا النشاط Þ وإلى أي مدى فمن يكون ǋؤالءÞ م  
  Þ   رتقيد تلك الشروط من حرية الصيد أو باألحرى حرية االستƛما

  : لǘجابة على ذلك نتناول مايلي      
  .سفن الصيد البحري مجهز :األوللمطلƔ ا    
  . والزرع بيةترالمستغلي مؤسسات الصيد ومؤسسات  :لمطلƔ الƛانيا    

   
  
 
 
  

                                                 
  .183، ص 2000الƛانية،  ةالبحري، منشƋة المعارف باإلسكندرية، الطبع نكمال حمدي، القانو ):1( 

  .25نوني لالستƛمار األجنبي في المملكة العربية السعودية، ص حمد حسين إسماعيل، النظام القام : (2)
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  مجهز سفن الصيد البحري: لمƯلƒ اǓولا
تخول مهنة مجهز سفن الصيد البحري صاحبها حق ممتاز للدخول إلى الƛروة الذي يتم عن        

Ưار لهذا الغرŇاد البحŇطريق استغالل السفينة لقنص األنواع الصيدية واستخدام الصي.  
 ةل، لكن تعقيد أنظمة إنشاء رأƩ المال ال تسمح بتحديد مهنوǋي مهنة مقننة في مختلف تشريعات الدو

  .مجهز سفن الصيد التي ستتميز بوضوƟ عن باقي المتعاملين
وفي الواقع إنشاء رأƩ المال الصناعي قد ضاعف من عدد المتدخلين الذين يشاركون اليوم في تجهيز 

  .(1)ةدون أن تƋخذ األنظمة القانونية ذلك بعين االعتبار صراح السفن،
تضيها القانون الكتساƔ الشروط التي يق ǋيوما Û)فرع أول( Þالصيد البحري نمجهز سفاذا يقصد بفم 

Þذا الوصفǋ )انيƛ فرع.( Þمارƛذه الشروط قيد على حرية االستǋ ل فيǋو    

  مجهز سفن الصيد البحري تحديد مفهوم : الفرƱ اǓول
 نمن خالل عدة نصوص قانونية كالتقني البحري مجهز سفن الصيد مفهومتناول المشرع الجزائري     

 13-94المتضمن التنظيم العام للصيد البحري، المرسوم التشريعي رقم  84-76البحري، األمر رقم
الذي يحدد شروط ممارسة  121- 96التنفيذي رقم  مالذي يحدد القواعد العامة للصيد البحري، المرسو

المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،  11-01قم ، قانون ر)2(الصيد البحري ويضبط كيفياتها
  .الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها 481- 03ومؤخرا المرسوم التنفيذي رقم 

 ÞƟن نظامه القانوني بوضوŇد المشرع الجزائري مفهوم مجهز السفن وبيŇالفقرة األولى(فهل حد(  
  )الفقرة الƛانية( Þوم مجهز السفنلمفهكيف كان تحديد الفقه والقانون المقارن 

ǍولǓتحديد القانون الجزائري لمفهوم مجهز السفن: الفقرة ا  
Ǘوƈ- يللتقنين البحر اوفق نلسفا مجهز :  
  : عامة كما يلي نالتقنين البحري مجهز السف من 384/2 المادةعرŇفت    

  .)3("حر لهذا الغرƯالمجهز ǋو كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل السفينة ويستخدم رجال الب"
نظƃم المشرع البحري الجزائري مهنة البحŇار بصفة واضحة وضبط األحكام المتعلقة بممارستها من     

من الكتاƔ األول من ǋذا " رجال البحر " خالل نظام قانوني مهني، قد فصلت قواعده في الباƔ الƛاني 
من التقنين البحري نه في الكتاƔ الƛاني التقنين، لكنه لم يفعل المƛل بالنسبة لمهنة المجهز، مع أ

  الذي تطبق أحكامه على السفن المخصصة أو المستخدمة لنقل البضائع " االستغالل التجاري للسفينة"

                                                 
(1)  : F. FERAL, Sociétés  maritimes, droits et institutions des pêches en Méditerranée, occidentale, revue 
synthétique des droits collectifs et des systèmes décentralisés de discipline professionnelle, FAO, document  
techniques sur les pêches, n° 420, Rome, 2001, p 27. 

)2:(Ɯ .8، ص 1996-04-10، مؤرخة في 22ع .ر.  
،  المتضمن القانون األساسي 1988-09-13المؤرخ في  ،171- 88من المرسوم رقم ) فقرة Ɣ( 7وǋو ذات التعريف الذي نقلته المادة  ):3(

 ).1296، ص 1988-09-14، مؤرخة في 37ع .ر.Ɯ(النموذجي لرجال البحر، 
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 "المجهز"الفصل األول  خصص" التجهيز"، وفي الباƔ األول منه )1(...والمسافرين و الصيد البحري
لم تبين  جاءت غامضة ومبهمةفيه األحكام الواردة  لكن ،للتعريف بالمجهز وتبيان نظامه القانوني

Ɵنمفهوم مجهز السف بوضو.  
من التقنين البحري في تحديدǋا لهذا المفهوم  572حيƚ نجد غموضا كبيرا يكتنف نص المادة    

ما بصفته مالكا إ لى اسمهعيعتبر مجهزا كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغالل السفينة " : بقولها
  .)2("ة وإما بناء على صفات أخرى تخوله الحق باستعمال السفينة للسفين

 Þذه الصفات األخرى التي تخوله الحق باستعمال السفينةǋ لكن ما  
  :مايلي 573وتضيف الفقرة الƛانية والƛالƛة من المادة 

 وعند استغالل السفينة من قبل شخص ال يملكها، يجƔ أن يحتوي تصريح المجهز على اسم وعنوان" 
  .المالك مع بيان الصفة التي تخوله حق استعمال السفينة

  ".يجƔ أن يرفق نسخة رسمية من السند الذي يخوله الحق باستعمال السفينة مع التصريح و
أي سند رسمي يخوله الحق باستعمال السفينةǋ Þل لنا أن نتكهن بƋن المقصود ǋو عقد اإليجارÞ خاصة  

  : على ما يلي من نفƩ التقنين تنص 91وأن المادة 
على السفن المستغلة من قبل المالك، وإما من قبل المجهز غير " السفينة " تطبق أحكام ǋذا الفصل " 

  ".المالك وإما من قبل المستƋجر
  :كن حتى ǋذه المادة تƛير الغموƯ، حصرت صفة المجهز في ƛالƚ أشخاصل
فهل لكل واحد منهم نظام قانوني . لمجهز المالك، المجهز غير المالك والمستƋجر، دون أن تعرفهما

ÞجرƋل يختلف شخص المجهز غير المالك عن المستǋ Þينفرد به  
لمجهز المالك ǋو من يملك السفينة، والمجهز المستƋجر ǋو من يستƋجر السفينة فمن ǋو ا وإذا كان

  مستƋجراÞ المجهز غير المالكÞ وماǋي الصفة التي تخوله استغالل السفينة من غير أن يكون مالكا أو 
، كان 1998المتضمن القانون البحري قبل تعديله سنة  80- 76 مجدر اإلشارة أنه في ظل األمر رقت

، لكن )لشركات الوطنية والهيئات العمومية الجزائريةا( (3)استغالل السفن حكرا على الشخص العمومي
واألشخاص  الجزائرية والجمعيات تكانت تجيز للتعاونيا -قبل إلغاؤǋا -من ǋذا األمر 579المادة 

المتمتعين بالجنسية الجزائرية والقاطنين بالجزائر الحصول على صفة ) الشخص الخاص(الطبيعية 
مجهز وذلك على سبيل االستƛناء فيما يخص فقط سفن الصيد البحري والتي ال تتعدى حمولتها 

  :راتها مطلقةالتي جاءت عبا 572في ذلك تناقƯ مع أحكام المادة و ،(4)طنا 50اإلجمالية 

                                                 
  .البحري التقنينمن  568انظر المادة ): 1(
   ".استغالل السفينة باسمه:"في النص العربي ليست سليمة لغويا الصواǋ Ɣو "اسمǈ علǍ استƸالل السفينة: "نشير إلى أن عبارة): 2(
  .571وكذا المادة  05-98رقم  قانون قبل إلغاؤǋا بموجƔ 80- 76 رقم مراأل من 578نظر المادة أ): 3(
  .)منه 52المادة (وجƔ نفƩ القانون من نفƩ األمر والملغاة أيضا بم 579نظر المادة أ ):4(
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  ...." شخص طبيعي أو معنوي كليعتبر مجهزا " 
 Þو يفوق إمكانيات الفردǋالنقل و Ưل ذلك ألن األمر يتعلق بتجهيز السفن لغرǋ  

 ،)1(80-76من األمر رقم  571لقد كان ǋذا النشاط محتكرا من طرف الدولة بموجƔ نص المادة      

كما  ،(2)05- 98من القانون رقم  52ألغيتا بمقتضى المادة البحري  نمن التقني 579و 578كن المادتين ل
 ،(3)80-76 ممن األمر رق 571رفع االحتكار عن استغالل خدمات النقل البحري وعدŎلت أحكام المادة 

   .(4)السفن ورفع االحتكار عن ممارسة نشاطات إيجار
  : 84-76مر رقم األ مجهز سفن الصيد البحري في ظل -ثانيا 
دون أن " مجهز مهنة"المتضمن التنظيم العام للصيد البحري مصطلح  84- 76ل األمر رقم استعم     

يعرŎف ǋذه المهنة وال كيف يمكن الحصول على صفة المجهز، وال من له الحق في ذلك وال إلى النظام 
  : منه على ما يلي 32/1القانوني الذي يضبط أحكام ǋذه المهنة، اكتفى بالنص في المادة 

جوز ألحد أن يمارƩ مهنة تجهيز سفن الصيد إذا لم يرخص له بصفة قانونية من قبل الوزير ال ي" 
  ".المكلف بالصيد البحري طبقا ألحكام ǋذا األمر

شترط ǋذه المادة ألجل ممارسة مهنة مجهز سفن الصيد البحري الحصول على ترخيص من ت      
  :تفيد عبارة ن يمكنه طلǋ Ɣذا الترخيص، فهلقبل الوزير المكلف بالصيد البحري، دون أن تبيŎن م

، بمفهوم المخالفة، أنه يمكن لكل شخص ممارسة ǋذه المهنة لكن شريطة الحصول ..."ال يجوز ألحد"
Þعلى ترخيص بذلك    

   :13-94مجهز سفن الصيد البحري حسƒ المرسوم التشريعي رقم  -ثالثا 
القواعد العامة للصيد البحري، الشرط  ، الذي كان يحدد13-94لمرسوم التشريعي رقم األغى   

ألجل حصول الشخص الطبيعي إلى جانƔ التعاونيات  80-76 ممن األمر رق 579الذي أوردته المادة 

                                                 
  ...". ينشƋ احتكار الدولة على نشاطات النقل البحري واستئجار السفن"  :)1(
التي تم إحداƛها بموجƔ األمر (ركة الوطنية الجزائرية للمالحة قبل ǋذا النص كانت نشاطات النقل البحري وإيجار السفن تخضع الحتكار الش 

المتضمن احتكار النقل  1969-06-17المؤرخ في  50-69بمقتضى المادة األولى من األمر رقم ) 1963-12-31المؤرخ في  489- 63رقم 
  .687ص  ،1969جوان  20 رخة فيالمؤ 53ع .ر.Ɯ ،بالمواعين والصيانة في الموانىء الجزائرية والنقل البحري وإيجار السفن

والمتضمن القانون  ،23/10/1976المؤرخ في  ،80-76 م، يعدل ويتمم األمر رق25/06/1998مؤرخ في ال ،05- 98 رقم القانون: )2(
Ɯ 3، ص27/06/98، مؤرخة في 47ع .ر.البحري.  

النقل البحري ملكية عامة ويمكن أن يكون : " كما يلي 571المذكور أعاله والتي عدلت المادة  05- 98قانون رقم المن  43نظر المادة أ ):3(
  .موضوع امتياز

يستغل خدمات النقل البحري أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو مؤسسات عمومية جزائرية أو أشخاص إعتباريون خاضعون للقانون  
  ..." ريالجزائري ولهم صفة مجهزي السفن، ويوجد المركز الرئيسي لنشاطهم في القطر الجزائ

إن حق إبرام العقود "المقررة لهذا االحتكار  80-76مر رقم األمن  649من ذات القانون التي عدلت أحكام المادة  44نظر المادة أ:   (4)
  ".المتعلقة باستئجار السفينة، تحتفظ به الهيئة العمومية الجزائرية والتي تؤǋل قانونا لهذا الغرƯ حسƔ النظام الجاري به العمل 
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أن ال تتجاوز حمولة  ووǋ والجمعيات الجزائرية دون غيرǋم على صفة مجهز سفن الصيد البحري،
  : على ما يلي من ǋذا المرسوم 23/1طنا، حيƚ نصت المادة  50السفينة 

يمكن األشخاص المعنوية أو الطبيعية التي تحمل الجنسية الجزائرية وتقيم في الجزائر، الحصول على " 
  ."ون تحديد الحمولةدصفة مجهز سفن الصيد البحري 

أبقى ǋذا النص على شرط الجنسية الجزائرية واإلقامة في الجزائر ألجل الحصول على صفة مجهز   
وألغى شرط تحديد الحمولة، كما أنه فتح المجال للحصول على ǋذه الصفة لكل  سفن الصيد البحري

  .شخص معنوي دون حصره في التعاونيات والجمعيات الجزائرية
الذي يحدد  121-96يذي رقم فلمرسوم التنا، خصص 13-94وتطبيقا للمرسوم التشريعي رقم   

منه لمجهز سفن الصيد البحري، حيƚ  شروط ممارسة الصيد البحري ويضبط كيفياتها، الفصل الرابع
  :منه مجهز سفن الصيد البحري كما يلي 10عرŇفت المادة 

والمذكور  28/05/1994المؤرخ في  13- 94من المرسوم التشريعي رقم  24عمال بƋحكام المادة "
سفينة  يشغلأعاله، يعتبر مجهز سفن الصيد البحري التجاري أو بواخره كل شخص طبيعي أو معنوي 

  .باخرة أو أكƛر في الصيد البحري التجاري سواء كان مجهزا مالكا أو مجهزا غير مالكأو 
ǋو الذي يملك كليا أو جزئيا سفينة أو باخرة للصيد البحري التجاري : جهز السفن المالك أو الشريكم

  .أو أكƛر ويستغلها بنفسه
  ". د البحري التجاريأو باخرة للصي سفينة باسمهجهز السفن غير المالك، ǋو الذي يستغل م

تنص  10المشار إليها في المادة  13-94من المرسوم التشريعي رقم  24إذا كانت المادة و  
تحدد ممارسة كل النشاطات المهنية أو الصناعية أو التجارية المرتبطة بالصيد البحري : " على ما يلي

شاط المهني والصناعي هل يدل ذلك على أن نشاط التجهيز يجمع بين النف، "عن طريق التنظيم
 Þو على وجه التحديدǋ ذه النشاطات فقط وماǋ و أحدǋ والتجاري، أم  

  : ومن جهة أخرى إذا تمعŇنا في قراءة المصطلحات التي تضمنتها ǋذه المادة نالحظ ما يلي
 بينما نرى أن المصطلح باللغة الفرنسية أدق تعبيرا" يشغل " لنص باللغة العربية أورد مصطلح ا .1

« … toute personne physique ou morale qui assure l’exploitation d’un ou de plusieurs 
navires ou bateaux de pêche commerciale ». 

  .ليƩ من يشغلهاوالمجهز ǋو من يؤمن استغالل السفينة أو يستغلها ف
نى التجهيز بالصيد يŃع خصت ǋذه المادة تعريف مجهز سفن الصيد البحري التجاري دون غيره، ǋل .2

Þذا التعريف على مجهز سفن الصيد البحري عامةǋ أال ينطبق Þالبحري التجاري فقط  
الوطني، (ماذا قرنت كلمة كل شخص بصفة طبيعي أو معنويÞ ما حكم األشخاص األخرى ل. 3

  Þ ) األجنبي، العام، الخاص
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ال لشرط الرخصة، فهل ǋي لمادة إلى شرط الجنسية الجزائرية وال لشرط اإلقامة وا لم تتطرق .4
  ال طائل من إعادتهاÞ 13-94شروط عامة قد أوردǋا المرسوم التشريعي رقم 

فرق ǋذه المادة بين مجهز السفن المالك أو الشريك ومجهز السفن غير المالك، لكن اللبƩ ت .5
السفينة والغموƯ يعتريان ǋذه التفرقة أو باألحرى يعتريان تعريف المجهز غير المالك، فاألول يملك 

  .كليا باعتباره مالكا أو جزئيا باعتباره شريكا ويستغلها بنفسه
ينما الƛاني تنص المادة على أنه يستغل باسمه السفينة، ما معنى ذلكÞ أال يستغل المجهز المالك ǋو ب

  .اǓخر السفينة باسمهÞ ال نرى موطن التفرقة وال وضوƟ المعنى
االستغالل، لكنهما يفترقان في صفة الملكية، أحدǋما مالك الǋما يستغل السفينة، يجتمعان في صفة ك

للسفينة واǓخر غير مالك لها، لكن بالنسبة لهذا األخير ما ǋي الصفة التي تخوله استغالل السفينةÞ تلكم 
  .ǋي المسƋلة التي لم توضح في ǋذه النصوص القانونية

ذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري ، ال121-96من المرسوم التنفيذي رقم  11لمادة ابيŇنت      
ويضبط كيفياتها، الملغى األشخاص الذين يمكنهم طلƔ صفة مجهز سفن الصيد البحري التجاري على 

  :النحو التالي

  : يمكن أن يطلƔ صفة مجهز سفن الصيد البحري التجاري" 
  الذين يملكون سفينة أو باخرة للصيد البحري التجاري،  الطبيعيونألشخاص ا 
  .شخاص الطبيعيون المسجلون في سجل رجال البحر الذين يمارسون الصيد البحري التجارياأل 
  .ألشخاص المعنويون الذين يتمƛل عنوانهم التجاري في ممارسة نشاط الصيد البحري التجاريا 
  .عاونيات منتجي الصيد البحري التجاريت 
  ".ألشخاص الطبيعيون الذين لهم تǋƋيل في ميدان الصيد البحريا 
كا لاموعليه، فƎن الشخص الطبيعي يمكنه طلƔ صفة مجهز سفينة صيد بحري تجاري إذا كان     

كان مسجال في سجل رجال البحر ويمارƩ الصيد البحري  ولسفينة أو باخرة للصيد البحري التجاري أ
  .التجاري أو كان له تǋƋيل في ميدان الصيد البحري

عنوانه التجاري  جهز سفينة صيد بحري تجاري إذا كانما الشخص المعنوي فيمكنه أن يطلƔ صفة مأ
  . يتمƛل في ممارسة نشاط الصيد البحري التجاري

  .كما يمكن لتعاونيات منتجي الصيد البحري التجاري طلǋ Ɣذه الصفة أيضا
   :النقاط التاليةلكن ǋذه المادة لم تبين 

اء صفة المجهز على ǋؤالء إجراءات تقديم الطلƔ ولمن يقدم وما ǋي السلطة المختصة بƎضف -
  . األشخاص

  .شروط الحصول على صفة المجهز -



   تتربية المائياوشروƯ اǗلتحاق بنشاƯ الصيد البحري                                                   الفصل اǓول  

 67

 (1)اذا يقصد بالتǋƋيلǋ Þل يشترط الحصول على شهادة تƛبت ذلكÞم -

-    Þصفة المجهز Ɣذه المادة من إمكانية طلǋ Ɣل أقصي حسǋ Þجر السفنƋما حكم مست  
غير محددة بوضوƟ، مع أن نالحظ أن شروط الحصول على صفة مجهز سفن الصيد البحري     

نص على إلزامية توضيح  )2(المتعلق بالسجل التجاري 18/08/1990المؤرخ في  22- 90القانون رقم 
الشروط الالزم توفرǋا للقيام بنشاط ما وممارسته وتعريفها وتحديدǋا، والنص عليها صراحة في 

وذلك  وتحد أو تفرƯ قيودا عليه، المراسيم الخاصة بتنظيم ǋذا النشاط ال سيما إذا كانت تمƩ بحريته
  .عمال بمبدأ حرية التجارة والصناعة

  : على ما يلينصت  من نفƩ المرسوم 12المادة وما يدعو للغرابة أن     
يجƔ إƛبات صفة المجهز غير المالك لسفينة أو باخرة صيد بحري تجاري بموجƔ عقد موƛق طبقا "

  ".للتشريع المعمول به
منح أو فعل أو عدم فعل شيء بشخص، أو عدة أشخاص آخرين،  هيلتزم بموجب اتفاق إذا كان العقد

  كيف يمكن إƛبات صفة بموجƔ عقدÞ أال يدعو األمر للذǋول والحيرةÞف .)3(ما
ǋباته بالكتابة  ةل يقصد بذلك عقد إيجار السفينƛإ Ɣرسند اإليجا(الذي يج-(charte-partie،  وأن

  Ƌجر الذي تƛبت صفته بموجǋ Ɣذا العقدÞ المجهز غير المالك ǋو المجهز المست
تƛبت بالقيد في سجل رجال البحر الموجود لدى  ن جهة أخرى، نالحظ مƛال أن صفة البحŇارم    

  ).من التقنيين البحري 388المادة (السلطة اإلدارية البحرية المختصة 
المؤرخ في  22-90المادة األولى من قانون رقم (وتƛبت صفة التاجر بالقيد في السجل التجاري 

18/08/1990. (  
Þوغرابة عجيبة Ʃفي األمر لب Ʃألي Þقƛعقد مو Ɣبت صفة المجهز بموجƛكيف ت  

تسلمها إياه المصلحة  (4)"شهادة المجهز "في الواقع، تمنح لمجهز سفن الصيد البحري شهادة تدعى     
 ،Ɛالشواط Ʃبات صفة فالوطنية لحراƛأال تنفع إل Þذه الشهادةǋ أم أن المادة ما قيمة Þ12المجهز 

 ÞجرƋالمشار إليها تقصد ضمنيا وببساطة عقد اإليجار وصفة المجهز المست  
                                                 

، الذي يحدد شروط ممارسة الغوص المحترف لغرƯ استغالل  05/03/2005المؤرخ في  ،86-05نالحظ أن المرسوم التنفيذي رقم ): 1(
يشترط أن يمارƩ الغوص المحترف لغرƯ استغالل ) 6، ص 6/3/2005مؤرخة في ، ال17رع .Ɯ(الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك 

، تبين ǋذه الشهادة النشاط الذي يمكن الغواص أن يمارسه في )4المادة (الغواصون الحاملون شهادة التǋƋيل فقط الموارد البيولوجية البحرية 
، وتسلم شهادات التǋƋيل مؤسسات تكوين وطنية معتمدة أو مؤسسات تكوين أجنبية، بعد التصديق على )5المادة (المستوى الذي يكون مؤǋال فيه 

  ).6المادة (الشهادة 
ن المƛل بالنسبة للمجهز حيƚ يجƔ أن يحصل على شهادة تǋƋيلÞ وإن كان األمر كذلك فمن ǋي الجهة المانحة لها وما ǋي الشروط هل يكوف

ÞيلǋƋشهادة ت Ɛالشواط Ʃل تعادل شهادة المجهز التي تمنحها المصلحة الوطنية لحراǋو Þا للحصول عليهاǋتوفر Ɣالواج  
)2 :(Ɯ.49، ص1990- 08-22مؤرخة في ال، 36ع .ر.  
 .من القانون المدني 54أنظر المادة ): 3(

    .األولنظر الملحق أ): 4(
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فيمن يمكنه ممارسة  05-98من القانون رقم  44شترط المادة تنقطة أخرى جديرة بالذكر،         
سفن، فهل ، دون أن تبين لنا من ǋو مجهز ال(1)نشاطات إيجار السفن أن تكون له صفة مجهز السفن

Þ يعني ذلك أنها تشترط أن يكون مجهزا مالكا  
ل يمتد ǋذا ǋماذا ǋذا القيد على ممارسة نشاطات إيجار السفن بعد أن رفع عنها احتكار الدولةÞ ل     

الحكم المنصوص عليه في التقنين البحري إلى سفن الصيد البحري باعتباره النص العامÞ أم ǋناك حكم 
 Þخاص بهم  

د المشرع من ذلك اشتراط أن يكون المؤجر مالك لسفينة واحدة على األقل حتى يضمن أرا ǋل    
ويضمن المحافظة على السفينة بمعرفة  ...)يكون مسجل في دفتر تسجيل السفن(معرفة ǋذا الشخص 

 Þالمستغل، فيمنع الدخالء من إيجار السفن  
ن يكون لكل سفينة سجل تدرƜ فيه قيود من التقنين البحري تشترط أ 35نستبعد ǋذا الفرƯ ألن المادة 

  :قد حددتها ومن بينها
اسم مالك السفينة ومحل إقامته أو مقره وكذلك مجهز السفينة، وإذا وجد عدة مالكين شركاء، / د"...  

  .أدرجت أسماؤǋم ومحالت إقامتهم أو مقارǋم مع بيان مقدار حصصهم أو حصتهم النسبية بالسفينة
والسند المتضمن إسناد حق استعمالها إذا كانت مستغلة من قبل شخص آخر  سند ملكية السفينة/ ǋـ

  ..." غير مالكها
  .و بالتالي ال نجد مغزى لضرورة إدراǋ Ɯذا الشرط وال نفهم خلفية وضعه

تجدر اإلشارة أيضا في ǋذا المقام إلى نقطة حساسة، البنوك، حسǋ Ɣذه المادة، ال تستطيع        
السفنÞ فهي ال تحمل صفة مجهز السفن، وفي ذلك إقصاء لدورǋا في تنمية  ممارسة نشاطات إيجار

  .ǋذا النشاط
  : 11-01مجهز سفن الصيد البحري حسƒ القانون رقم  -رابعا

  :المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات على ما يلي 11-01من قانون رقم 44تنص المادة         
لجنسية الجزائرية واألشخاص المعنوية الخاضعة للقانون يمكن األشخاص الطبيعية التي تحمل ا" 

  ".ǋذا القانون الجزائري الحصول على صفة مجهز سفينة صيد طبقا للتشريع المعمول به وألحكام
اإلطالع على ǋذا القانون ال نجد تعريفا لمجهز سفن الصيد البحري، بل ǋناك إحالة  دلكن عن  

العمل بالنصوص السابقة  رور النصوص التطبيقية، استمغياƔ ظه يإلى النصوص المعمول بها، وف
، إلى أن صدر )منه 103المادة (تطبيقا لǖحكام االنتقالية الواردة في ǋذا القانون  كالتي بيŇناǋا، وذل

، وǋي ليست 11- 01شهرا من تاريƣ صدور القانون رقم  30بعد  481-03المرسوم التنفيذي رقم 
Ɣ121- 96منه إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم  72المادة  بالفترة الهينة، وقد تم بموج.  

                                                 
يمكن ممارسة نشاطات إيجار السفن من طرف أي شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو أي شخص "  :تنص ǋذه المادة على ما يلي : (1)

  ".ئيسي في القطر الجزائرياعتباري خاضع للقانون الجزائري وله صفة مجهز السفن ويوجد مركز نشاطاته الر
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" النظام المطبق على األشخاص الممارسين الصيد البحري" في الفصل الƛاني من ǋذا المرسوم     
  :منه 7وحسƔ المادة ". صفة مجهز سفن الصيد البحري" خصص الفرع الƛاني لـ 

  أو معنوي يتولى استغالل سفينة أو عدة سفنيعتبر مجهز سفن الصيد البحري، كل شخص طبيعي " 
  .أو بواخر الصيد البحري سواء كان مجهزا مالكا لها أو مجهزا غير مالك لها 
جهز السفن المالك أو الشريك في الملكية، ǋو الذي يملك كليا أو جزئيا سفينة أو باخرة صيد أو أكƛر م

  .ويتولى استغاللها بنفسه
  ".لذي يستغل باسمه سفينة أو باخرة صيد مجهز السفن غير المالك، ǋو ا

السابق  121-96من المرسوم التنفيذي رقم  10بƎجراء مقارنة بسيطة بين ǋذه المادة والمادة         
  : نالحظ ما يلي (1)ذكرǋا

يتولى "بمصطلح "يشغل " المادة السابقة حيƚ استبدل مصطلح  نم تحسين صياغة الفقرة األولى مت -
  .صح واألدق تعبيراوǋو األ" استغالل

المادة السابقة في الفقرة الƛانية من ǋذه المادة ونحبذ لمزيد من  نلفقرتين الƛانية والƛالƛة مانقلتا  -
  :التوضيح والدقة صياغتها كالتالي

  .جهز السفن المالك ǋو الذي يملك كليا سفينة أو باخرة صيدم"
  ".سفينة أو باخرة صيدجهز السفن الشريك في الملكية ǋو الذي يملك جزئيا م    

تنفه الغموƯ الذي أحاط سابقه ال نجد أي كما الفقرة الƛالƛة وبينما كنا ننتظر تعريفا واضحا ال يأ -
 ÞƩقلة باللبƛي مǋتغيير وال أي تفسير مضاف، فلماذا إذن وضع نصوص جديدة تنقل ما سبقتها و

 Þألم يكن من األجدر تصويبها وتقويمها 

  .انوني للمجهز غير المالك غامضاǋكذا يبقى التعريف القو
أيضا المزيد من التوضيحات والتصويبات، استمر الوضع عمŇا كان عليه حيƚ نصت  بينما كنا ننتظرو

  : من ǋذا المرسوم على ما يلي 8المادة 
يجƔ إƛبات صفة المجهز غير المالك لسفينة أو باخرة صيد بموجƔ عقد رسمي وفقا للتشريع " 

 ".ما العملوالتنظيم الجاري به

حيƚ حذفت عبارة  ،مع تغيير جد بسيط (2)ذاتها 121-96من المرسوم التنفيذي رقم  12إنها المادة  
  "عـقـد رسـمـي"بـ  )acte notarié(" عـقـد توƛـيـقـي"لت عبارة د، واستب"صيد بحري تجاري"
  
  
  

                                                 
  .65-64نظر ما أبدينا من مالحظات حول ǋذه المادة في الصفحة أ : (1)

  .67- 66نظر تعليقنا على ǋذه المادة صأ: )2(
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acte authentique)( و عقد رسمي بالضǋ يقيƛرورةمع أن القصد واحد، فالعقد التو)ذا )1ǋ فما مغزى ،
Þالتغيير  

الذي حدŇد األشخاص التي يمكنها طلƔ صفة  121-96التنفيذي رقم  من المرسوم 11أما نص المادة   
مجهز سفن الصيد البحري فال نجد له أƛرا في ǋذا المرسوم، ǋذا يعني قبول كل األشخاص لطلƔ صفة 

 11-01إال ما اشترطه القانون رقم مجهز سفن الصيد دون تحديد مميز ودون وضع شروط خاصة 
األشخاص الطبيعية التي تحمل الجنسية الجزائرية واألشخاص المعنوية الخاضعة : "44في مادته 

  ).شرط الجنسية الجزائرية فقط دون شرط اإلقامة المعهود أو الحمولة الملغى".(للقانون الجزائري
نبي وǋو خرق لمبدأ عدم التمييز المقرر في الجزائرية يعني استبعاد األج مع ذلك فƎن شرط الجنسية

  . قانون االستƛمار، كما سوف نوضحه الحقا
  نالسف مجهزوالقانون المقارن لمفهوم  ǈتحديد الفق: الفقرة الثانية

Ǘوƈ- تحديد الفقǈ  نالسف مجهزلمفهوم:    
لجزائري فحسƔ يشكل صعوبة كبيرة ليƩ في القانون ا ني واقع األمر تحديد مفهوم مجهز السفف      

   .بل حتى في القوانين المقارنة
ويجعلها في وضعية صالحة للمالحة ويخصها  االمجهز ǋو من يجهز السفينة، أي من يجهز معداته

يستغل  لمقاو(بطاقم، قد يكون المجهز ǋو مالك السفينة يسجل بهذه الصفة على دفتر تسجيل السفن 
  .)2(ويستفيد مباشرة من السفينة باستغاللها أو استئجارǋا) نةفيما بعد السفينة أو ممول بناء أو شراء سفي

كمن يستƋجر سفينة مجهزة أو عارية ويتولى  آخر غير المالك، صǋو شخ ايكون المجهز أيض وقد
 .استغاللها

  :المجهز مالƿ السفينة -1
 م بالرحلة البحريةللسفينة يتولى تزويدǋا بما يلزمها للقيا المجهز مالكافي أغلƔ األوضاع، يكون        

ǋ ذه الحالة وويتولىǋ المجهز المالك : نفسه استغاللها، ويسمى في)armateur propriétaire(،  ƚحي
  . ترتبط صفة المجهز بصفة مالك السفينة

                                                 
: من القانون المدني على ما يلي 324، حيƚ تنص المادة ...العقد التوƛيقي والعقد اإلداري وغيره ليشم ذلكن العقد الرسمي أشمل، إ): 1(
الورقة الرسمية ǋي التي يƛبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ماتم لديه أو تلقاه من ذوي الشƋن وذلك طبقا لǖوضاع القانونية "

  ". هفي حدود سلطته واختصاص
ى تحرير العقود في ، المتضمن تنظيم التوƛيق، يعرŎف الموƛق بƋنه ضابط عمومي يتول12/07/1988المؤرخ في  27-88قانون رقم الوقد كان 

مؤرخة في  14ع.ر.Ɯ(المتضمن تنظيم مهنة الموƛق، 2006- 02-20المؤرخ في  02-06بينما القانون رقم . شكلها الرسمي فيما بين األشخاص
 ، يعرŎف الموƛق بƋنه ضابط عمومي، مفوƯ من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير27-88والذي ألغى القانون رقم ) 15، ص03-2006- 08

ǋذا يعني أن العقد الƛوƛيقي ǋو .  التي يرغƔ األشخاص إعطاءǋا ǋذه الصبغة دالعقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، وكذا العقو
  .العقد الذي يحرره الموƛق فيضفي عليه الشكل الرسمي

(2)  :  Isabelle CORBIER, le droit maritime français, Lamy,n° 626, paris, Mai 2002, p 403. 
Voir aussi Antoine VIALARD,droit maritime, collection droit fondamental, PUF, Octobre 1997,p 273.  



   تتربية المائياوشروƯ اǗلتحاق بنشاƯ الصيد البحري                                                   الفصل اǓول  

 71

ǋو صاحƔ حق الملكية على السفينة، وأسباƔ كسƔ ملكية السفينة متعددة، فƛمة  لمجهز المالكا       
  .)1(والبناء وأخرى غير إرادية كاإلرƚ والهبة والوصية أسباƔ إرادية كالشراء

قد جرى الفقه على تحديد أربعة صور لملكية السفينة، فالسفينة باعتبارǋا مال منقول ذو طبيعة خاصة و
  يمكن أن تكون مملوكة لشخص واحد،  -أ
ƒ- قيام عدة أشخاص بشرا Ưذه الملكية ألشخاص عدة على وجه الشيوع، ويفترǋ ء أو تملك قد تعود

قومون بتجهيزǋا واستƛمارǋا بواسطة أحدǋم أو بواسطة شخص غريƔ يواحدة فقط باالشتراك ƛم  سفينة
    .)armateur gérant()2(عنهم يدعى المجهز المدير 

قد تكون ملكية السفينة لشركة، إذ تحتاƜ السفن الضخمة إلى رؤوƩ أموال كبيرة، ال تتوافر عادة  -ج 
ة وتفوق مقدرتهم لذلك تƋسست شركات ذات رؤوƩ أموال كبيرة، أصبحت لدى األشخاص الطبيعي

  .تمتلك أساطيل من السفن الكبيرة بعد أن قلت أǋمية الشيوع البحري لما يƛيره من مشاكل في العمل
أغلƔ الشركات في الوقت الحاضر، ǋي شركات المساǋمة، لما تتمتع به من إمكانيات في جمع و

  .)3(تƛمارǋا في ملكية عدد من السفنرؤوƩ األموال الضخمة واس
بƎمكان الدولة أن تمتلك السفن وتجهزǋا وتستƛمرǋا بنفسها في حقل التجارة  -د

  :المجهز Ʒير المالƿ -2                             )4(.البحرية
يǋ Ʃناك إذا كان الغالƔ أن يكون المجهز ǋو مالك السفينة التي يتولى استغاللها بنفسه إال أنه ل      

ارتباط حتمي بين صفتي المالك والمجهز، ويتعين دائما الفصل بين مفهوم الملكية ومضمون التجهيز، 
فالملكية مفهوم قانوني محƯ، يعبر عن حق يرد على السفينة ويخول صاحبه حق التصرف بينما 

  .)5(التجهيز مفهوم اقتصادي يعبر عن نشاط تجاري معين
مالك السفينة عن شخص المجهز كما في فرƯ إيجار السفينة ففي بعƯ الفروƯ يختلف شخص  

حسابه مقابل أداء ل، إذ أن المستƋجر ǋو الذي يستغل السفينة )affrètement coque nue(غير المجهزة 
 Ɣو بالتالي من يتولى إعداد السفينة للرحالت التي يزمع القيام بها فيكتسǋاألجرة إلى مؤجر السفينة، و  

   )l’armateur – affréteur( )7(تأجرـز المسـجهلما: ويعرف عندئذ بـ) 6(صفة المجهز وحده دون المالك
  .) l’armateur non propriétaire( )8(أو المجهز غير المالك

                                                 
  .187كمال حمدي، القانون البحري، المرجع السابق، ص : (1)
  .89- 88، ص 1993إيلي صفا، أحكام التجارة البحرية، دار المنشورات الحقوقية، الطبعة األولى، : (2)
، 1999عادل علي المقدادي، القانون البحري، مكتبة دار الƛقافة للنشر وللتوزيع، عمان، األردن، الطـبعة األولى، اإلصدار الƛاني، : (3)

  .  69 – 67صص
  .وما يليها 162، انظر صسوف يƋتي تفصيل في ǋذه النقطة الحقا :)4(
 .64ص ، 1995المعارف باإلسكندرية، قانون التجارة البحرية، منشƋة عبد الحميد الشواربي، ): 5(

)6 :(ǋ،119، ص 1997موجز القانون البحري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  اني دويدار.  
  .نفƩ المرجع السابقمال حمدي، ك): 7(

  .66عادل علي المقدادي، المرجع السابق، ص): 8(
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لفظ يطلق أصال على الشخص الذي يجهز السفينة، أي الشخص الذي  اصطالحالذلك فالمجهز     
... ة لسيرǋا في البحر ويستخدم الربان والبحارة ويؤمن عليهايزوŎدǋا بالرجال والوقود والمؤونة الالزم

 Ɣيختلف تجهيز السفينة حس ƚإلى غير ذلك من األعمال الالزمة لتهيئتها للمالحة واالستغالل، بحي
الغرƯ المخصصة له، فمتطلبات تجهيز سفن البضائع تغاير تلك الواجبة بالنسبة لسفن الركاƔ أو سفن 

  .انات الحية أو سفن النزǋة أو سفن الصيد البحرينقل البترول أو الحيو
يجƔ عدم الخلط بين معنى و، )1(فهو الشخص الذي يستغل السفينة باسمه ولحسابه انوناقأما المجهز     

المجهز المقصود في ǋذا المقام، والمجهز المدير الذي سبق التكلم عنه في الشيوع البحري فهذا األخير 
القانوني ألنه ال يستغل السفينة لحسابه بل ǋو مجرد وكيل عن المالك الذين ال يعتبر مجهزا بالمعنى 

  لكن ما حكم من استƋجر السفينة مجهزة ماديا وقانونياÞو  يعتبرون المجهزين الحقيقيين،
ǋل يقال أنه ما دام لم يجهز السفينة فال يخضع للقواعد التي تحكم المجهز عموماÞ أم يقال أنه ما دام 

  ينة لحسابه فهو في نظر القانون مجهزاÞ يستغل السف
ولو لم  لحسابه السفينة في المالحة يستغل غلƔ الفقه والقضاء الرأي الƛاني ويعتبر المجهز ǋو كل مني

  .   )2(يكن ǋو الذي جهزǋا فعال، أي أنهما يغلبان فكرة االستغالل على فكرة التجهيز ذاته
  نالسف مجهزتحديد القانون المقارن لمفهوم : ثانيا
إذا كان الفرƯ الغالǋ Ɣو قيام مالك السفينة باستغاللها باسمه ولحسابه، فقد دعا ذلك المشرع      

البحري المصري إلى إقامة قرينة قانونية مؤداǋا أن مالك السفينة يعتبر مجهزǋا لتفادي ما قد يƛور من 
نصت على ذلك المادة  وقدصعوبات في تحديد شخص المجهز، وǋي قرينة بسيطة تقبل إƛبات عكسها، 

المجهز ǋو من يقوم باستغالل السفينة : " من قانون التجارة البحرية المصري حيƚ نصت على أن 78
  .)3("كلحسابه بوصفه مالكا لها أو مستƋجرا لها، ويعتبر المالك مجهزا حتى يƛبت غير ذل

ل السفينة لحسابه، بغƯ ضمن ǋذا النص تعريفا واضحا للمجهز معياره ƛبوت ǋذه الصفة لمن يستغت
النظر عن كونه مالكا أو مستƋجرا للسفينة، واعتبارا للغالƔ من األحوال اعتبر المالك مجهزا إلى أن 

Ʃو المجهز على  ،(4)يقوم الدليل على العكǋ على ذلك أنه يجوز للغير التمسك باعتبار المالك Ɣويترت
        . ǋ (5)ذه الصفةأن يكون لهذا األخير إƛبات أن شخص آخر قد اكتسƔ فعال

  : نص في المادة الƛانية من قانون العمل البحري الفرنسي على ما يلي دأما المشرع الفرنسي فق     

                                                 
رجع السابق ـعبد الحميد الشواربي، الم: وأيضا.164ص  1969ر النهضة العربية، أنظر علي جمال الدين عوƯ، القانون البحري، دا :)1(

  .123، ص 1995ومصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد، دار الجامعة الجديدة للنشر، . 63ص 
  .164عوƯ، المرجع السابق، ص  الدين جمال علي :)2(
  .مال حمدي، نفƩ المرجع السابقك :)3(

   .المرجع السابقنفƩ الشواربي، بد الحميد ع: )4(

(5) : ǋ120، ص المرجع السابق، راني دو يدا.  
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يعتبر مجهزا من أجل تطبيق تقنين العمل البحري، كل شركة، كل مرفق عام، تجهز لحسابهم "
  .)1("السفينة

الكا للسفينة، وإن يفترƯ قانون التجارة وفي ذلك نالحظ أنه ليƩ بالضرورة أن يكون المجهز م
  .الفرنسي أن مالك السفينة ǋو الذي يقوم بمهمة التجهيز، ألن األمور كانت تجري ǋكذا في الماضي

في الوقت الحاضر يقتضي التمييز بين مالك السفينة ومجهزǋا ألنه يصادف أحيانا عدم توفر      
Ǝاتين الصفتين عند مالك السفينة، ذلك أنه بǋ جير السفينة إلى شخص آخر غيرƋذا األخير، تǋ مكان

مجهزة أي بدون ربان ومالحين وعتاد ومؤن ووقود، فيقوم ǋذا الشخص بتجهيزǋا ويتولى اإلدارة 
يتعاقد مع الغير وفيها،  )la gestion commerciale(واإلدارة التجارية  )la gestion nautique( البحرية

  .)2( ( armateur – affréteur )تƋجر السفينة ومجهزǋاألجل استƛمارǋا ويصبح ǋكذا مس
  : مجهز السفن كما يلي ف القانون التونسييعرŎو      

 .)3("المجهز ǋو الشخص الذي يمد السفينة بجميع معداتها أو الذي يستغلها لقاء الربح أو غيره" 

نة باسمه ولحسابه الخاص ة ǋو من يقوم باستغالل السفيننستخلص في األخير أن مجهز السفي         
ي أنه ǋو الذي يتولى مشروع االستغالل البحري، وǋو غالبا أبوصفه مالكا لها أو مستƋجرا لها، 

. الشخص الذي تعود إليه مكاسƔ السفينة وما يتحقق من الرحلة من أرباƟ وفوائد، كما يلتزم بديونها
ومن ƛم فƎن المجهز يعتبر تاجرا إذا ، )4(غني عن البيان أن استغالل السفن يعتبر عمال تجارياو  

لقانونية الخاصة اتسري عليه األحكام ) نستبعد ǋنا المجهز المدير( كان يقوم بالعمل لحساƔ نفسه
بالتجار مƛل القيد في السجل التجاري، وااللتزام بƎمساك دفاتر معينة وسداد ضريبة األرباƟ الصناعية 

 Ʃعند االقتضاءوالتجارية، كما تسري عليه قواعد اإلفال.    
 مجهز سفن الصيد البحري وفرǉا في ت الشروƯ القانونية الواجƒ: الفرƱ الثاني

المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات للحصول على  11- 01قانون رقم المن  44تشترط المادة      
كون جهز سفينة الصيد البحري أن يكون الشخص الطبيعي يحمل الجنسية الجزائرية وأن يصفة م

  .األولى الشخص المعنوي خاضعا للقانون الجزائري، لذلك ندرƩ شرط الجنسية الجزائرية في الفقرة

                                                 
(1): « Est considéré comme armateur pour l’application du code du travail maritime toute société, tout service 
public pour le compte des quels un navire est armé ».  

  .87لمرجع السابق، صإيلي صفا، ا : (2)

علي جمال الدين عوƯ، :، أنظر أيضا1998منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، –من مجلة التجارة البحرية  130الفصل :  )3(
    .164، ص1969دراسة للقانون المصري وقوانين البالد العربية مقارنة بالقانونين الفرنسي واإلنجليزي، دار النهضة العربية، 

ل االتفاقيات واالتفاقات المتعلقة بƋجور ك: عمال تجاريا حسƔ موضوعه من التقنين التجاري الجزائري الحالي المعدل والمتمم 2تعد المادة  :)4(
حظة ع المالملما كانت أعمال المجهز تدخل في ǋذا التعداد فƎنه يكسƔ باحترافها وصف التاجر، و .ل الرحالت البحريةكالطاقم وإيجارǋم وكذا 

  .أنه إذا كان المجهز ǋو الدولة فƎنها ال تعتبر تاجرا وإن كانت أعمالها في ǋذا الخصوص تعتبر تجارية وتخضع للقانون التجاري
ذن كل عمل يتعلق باستغالل السفن وتجهيزǋا يعد من األعمال التجارية، ومن ƛم يكسƔ المجهز صفة التاجر ويخضع لاللتزامات المفروضة إ

  .على التجار
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من التقنين البحري المجهز بƋنه كل شخص يستغل السفينة  384/2ومن جهة أخرى، تعرف المادة 
ستخدم فئة يستغل السفينة وأن ي ويستخدم رجال البحر لهذا الغرǋ ،Ưذا يعني أن مجهز السفن عليه أن

 معينة من المهنيين ǋم رجال البحر، ندرǋ Ʃذا الشرط المرتبط بتعريف المجهز في حد ذاته في الفقرة
  .الƛانية

ǍولǓالجزائرية ةالجنسي :الفقرة ا   
الجنسية الجزائرية في الشخص الطبيعي والمعنوي، ǋذا  11- 01من القانون رقم  44تشترط المادة     

جنبي، لكن أليƩ في ذلك خرق لمبدأ عدم التمييز بين الوطني واألجنبي يعني استبعاد الشخص األ
  يشكل أحد دعائم حرية االستƛمارÞ يالمفعول حاليا والذ يالمكرƩ في قانون االستƛمار السار

، المتعلق بتطوير االستƛمار أنه بالنسبة 03- 01من األمر رقم  14/1لقد أوضحت المادة     
نشاطات المقننة األخرى يعامل األشخاص الطبيعيون والمعنويون األجانƔ لالستƛمارات الحرة وبعƯ ال

بمƛل ما يعامل به األشخاص الطبيعيون والمعنويون الجزائريون في مجال الحقوق والواجبات ذات 
  .، وبذلك أقر مبدأ المساواة بين الوطني واألجنبيرالصلة باالستƛما

ǋل يستند شرط الجنسية  ممارسة نشاط الصيد البحريÞ فلماذا يستبعد ǋذا القانون الشخص األجنبي من
Þمبررة Ʃالجزائرية على أس   

من جهة أخرى، يƛير اشتراط الجنسية الجزائرية بالنسبة للشخص المعنوي إشكاال، إذ يمكن      
 (1)التجاري من القانون 547الشركات األجنبية إقامة أو إنشاء ǋذا النوع من النشاط استنادا إلى المادة 

التي تعتبر جميع الشركات التي تمارƩ نشاطها في الجزائر جزائرية بغƯ النظر عن جنسية مؤسسيها 
لم تستبعد ǋذه النصوص األجانƔ  أو مقرǋا الرئيسي، ألنها أخذت بمعيار ممارسة النشاط، وبذلك

  .كشركاء أو مؤسسين للشخص المعنوي، خصŇت جنسية الشخص المعنوي عامة
، فƎن الشخص الذي )عام أو خاص(يح يقصر ǋذا النشاط على شخص معين وفي غياƔ نص صر    

 يمكنه إنشاء ǋذا النوع من النشاط يمكن أن يكون شخصا عموميا أو خاصا، حيƚ ألغى نص المادة
  المتعلق بتطوير االستƛمار التمييز المتعلق بعدم تدخل األشخاص الخاصة  03- 01األولى من األمر رقم 
صة للدولة والذي كانت تقضي به المادة األولى من المرسوم التشريعي رقم في المجاالت المخص

  :المتعلق بترقية االستƛمار بنصها على مايلي 93/12
وعلى االستƛمارات  الخاصةيحدد ǋذا المرسوم التشريعي النظام الذي يطبق على االستƛمارات الوطنية "

بƎنتاƜ السلع والخدمات غير المخصصة األجنبية التي تنجز ضمن األنشطة االقتصادية الخاصة 
  ".صراحة للدولة ولفروعها أو ألي شخص معنوي معين صراحة بموجƔ نص تشريعي

  ، المتعلق بتطوير االستƛمار 03- 01لتصبح المادة األولى من األمر رقم " الخاصة"حيƚ حذف لفظ 

                                                 
  ".الشركات التي تمارƩ نشاطها في الجزائر تخضع للقانون الجزائري: "تنص ǋذه المادة على ما يلي (1) 



   تتربية المائياوشروƯ اǗلتحاق بنشاƯ الصيد البحري                                                   الفصل اǓول  

 75

الوطنية واألجنبية المنجزة في  يŃحدŎد ǋذا األمر النظام الذي يطبق على االستƛمارات: " تنص على اǓتي
النشاطات االقتصادية المنتجة للسلع والخدمات، وكذا االستƛمارات التي تنجز في إطار منح االمتياز 

، فعبارة االستƛمارات الوطنية تبيŎن أن األمر يتعلق باالستƛمارات الخاصة والعمومية، "أو الرخصة/و
ي إنجاز االستƛمارات، وبذلك فƎن تدخل األشخاص وال تمييز بين األشخاص العمومية والخاصة ف

التي تخضع  ةالعمومية لممارسة نشاط مقنن مسموƟ به، شريطة أن تنساƷ للشروط القانونية والتنظيمي
لها األشخاص الخاصة وينظمها نفƩ اإلطار القانوني، وبالتالي تقع على عاتقها نفƩ االلتزامات 

ƚ رقابتها وتوقيع الجزاءات عليها ألنها تصبح على قدم والواجبات وتعامل نفƩ المعاملة من حي
   .المساواة مع الشخص الخاص في مركز مستƛمر عادي دون التمتع بامتيازات مفضلة

، استƛناء عن القاعدة العامة التي تمنع 11- 01من القانون رقم  23تجدر اإلشارة إلى أن المادة      
سمح للسفن األجنبية ي المياه الخاضعة للقضاء الوطني، تالسفن األجنبية من ممارسة الصيد البحري ف

 في منطقة الصيد المحفوظة، كما تسمح لها التي تستغلها أشخاص أجنبية بممارسة الصيد التجاري
ممارسة الصيد التجاري لǖسماك كƛيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني شريطة  24المادة 

  . (1)يالحصول على رخصة الصيد البحر
 2003- 06-08ر قرار عن وزير الصيد والموارد الصيدية بتاريƣ وصدنالحظ  ومن جهة أخرى،    

المصادقة على دفتر الشروط وعقد التنفيذ النموذجيين المطبقين على رخص  ، يتضمن191تحت رقم 
.      (2)الوطني الموارد الصيدية لفائدة الشركات المختلطة المتدخلة في المياه الخاضعة للقضاء لاستغال

  Þ ذلك، فماذا يقصد ب"المختلطة الشركات"تضمن موضوعه حيƚ يƛير ǋذا القرار الغرابة 
عند  (3)89/01بعد تعديله بموجƔ القانون رقم " الشركة المختلطة االقتصاد"أشار القانون المدني إلى    

االقتصاد، إال أنه لم يقدم أي  نصه على عقد التسيير والتزامات المؤسسة العمومية أو الشركة المختلطة
.            (4)تعريف لها، كما ال نجد أƛرا لهذا النوع من الشركات في إطار األحكام المتعلقة بالشركات التجارية

 لم تعط ǋذه النصوص العامة تعريفا صريحا لهذه الشركات، بيد أنه صدر نص خاص بها وǋو القانون

                                                 
  .وما يليها 197المسƋلة بالتفصيل الحقا في المبحƚ الƛالƚ من ǋذا الفصل، انظر ص ǋذه سوف نتطرق إلى :   (1)

الذي يحدد شروط تدخل  ،419-02أشار في مواده إلى المرسوم التنفيذي رقم وإن  ،تنقصه المرجعيات القانونية كما ،لم ينشر ǋذا القرار:  (2) 
     .لم يدرجهما ضمن تƋشيراتهإال أنه والتقنين البحري  سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته

  .1989-02-08المؤرخة في  ،6ع .ر.Ɯ ،1989-02- 07المؤرخ في  ،01- 89قانون رقم ال:  (3)
، عند نصها على عدم تطبيق أحكام اإلفالƩ والتسوية القضائية 1993من القانون التجاري قبل تعديله في سنة  217إال ما ذكرته المادة :  (4) 

 08- 93لت بموجƔ المرسوم التشريعي رقم لكن ǋذه المادة عدŎ ذا الشركات ذات االقتصاد المختلط،على بعƯ المؤسسات والهيئات وك
والمقصود بهذه الشركات ǋنا ǋو المؤسسات . كات ذات رؤوƩ أموال عمومية كليا أو جزئيا ألحكام اإلفالƩ والتسوية القضائيةأخضعت الشرو

وǋذه األخيرة ǋي ) جزء من رأƩ مالها عمومي والجزء اǓخر خاص(والشركات ذات الرأسمال المختلط ) رأƩ مالها كله عمومي(العمومية 
  .مختلطة االقتصادال شركاتالالمسماة من قبل 
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الذي نظƃم االستƛمارات األجنبية،  ،(1)ت المختلطة االقتصاد وسيرǋاعلق بتƋسيƩ الشركا، المت82/13رقم 
ǋذه األخيرة واالستƛمارات الوطنية التي تنجز في إطار القانون رقم  حيƚ ميŇز المشرع الجزائري بين

وأصبحت ، 2)(، المتعلق باالستƛمار االقتصادي الخاص الوطني1982-08-21، المؤرخ في 82-11
الشركات المختلطة االقتصاد، حيƚ تتمكن  ة ال تنجز في الجزائر إال في إطاراالستƛمارات األجنبي

   .على المستƛمرين األجانƔ ةالدولة من ممارسة الرقاب
يخول في  ييحدد ǋذا القانون اإلطار الذ" أنه  على 82/13نصت المادة األولى من القانون رقم     

ت مختلطة االقتصاد مع مؤسسة أو عدة نطاقه لمؤسسة أو عدة مؤسسات اشتراكية إنشاء شركا
تعد الشركات :"...، وعرŇفت المادة الƛالƛة منه ǋذه الشركة كما يلي"مؤسسات أجنبية ويبين كيفيات ذلك

المختلطة االقتصاد القائم مقرǋا بالجزائر، شركات باألسهم أين يكون جزء من الرأسمال مملوك من 
للقانون التجاري الجزائري، ويندرƜ إنشاؤǋا وقانونها  طرف مؤسسة وطنية اشتراكية أو أكƛر وخاضعة

األساسي الموضوع طبقا للتشريع المعمول به، في إطار بروتوكول االتفاق المبرم بين المؤسسة أو 
  ".المؤسسات االشتراكية والطرف أو األطراف األجنبية

التكنولوجيا ومهارة رأى المشرع في نظام الشركات المختلطة االقتصاد أسلوƔ فعŇال في نقل     
التسيير، فƋخضع تƋسيسها وسيرǋا للقواعد الواردة في القانون التجاري في مجال الشركات التجارية، 
وأخضع استƛماراتها للقواعد المطبقة على شركات المساǋمة، شريطة أن ال تقل نسبة مساǋمة المؤسسة 

 12-93مرسوم التشريعي رقم ، لكن ǋذا النص الخاص تم إلغاءه بموجƔ ال%51االشتراكية عن 
  .المتعلق بترقية االستƛمار، وبالتالي لم يعد ǋناك نص خاص ينظم الشركة المختلطة االقتصاد

والشك أنها أصبحت تخضع لǖحكام الواردة في القانون التجاري، فهو المنظم الوحيد لهذه الشركات 
فهي تخضع للنظام القانوني لهذا ، وإذا اعتبرت شركات مساǋمة )3(التي تجمع رؤوƩ أموال مختلطة

النوع من الشركات وǋذا يتماشى مع تحول النظام من االقتصاد االشتراكي الموجه إلى االقتصاد الحر 
Ɣوتقرير مبدأ عدم التمييز بين األعوان االقتصاديين سواء كانوا وطنيين أم أجان.  

" الشركة المختلطة"على  واقتصر" االقتصاد"مصطلح  2003- 06- 08 المؤرخ في حذف القرار    
 Ɵاألول وعدم داللته بوضو Ưو الرأسمال المختلطوربما يعود ذلك إلى غموǋعن المقصود و. 

والمقصود بعبارة الشركة المختلطة في ǋذا القرار رغم عدم وجود أي توضيح لها فيه، ǋو مشاركة 
من أجل ممارسة نشاط  نيالوطللقضاء للدخول إلى المياه الخاضعة  رأسمال وطني مع رأسمال أجنبي

  .وǋي نوع من االستƛمار األجنبي المباشر (partenariat)شراكة ما يطلق عليه عامة بال أي الصيد،
                                                 

، يتعلق بتƋسيƩ الشركات المختلطة االقتصاد وسيرǋا )1982- 08-31، المؤرخة في 35ع .ر.Ɯ( 1982-08-23، المؤرخ في 82/13القانون رقم : (1)
  ).1986-08-27المؤرخة في  35ع .ر. Ɯ( 1986-08-19المؤرخ في  13-86المعدل والمتمم بموجƔ القانون رقم 

(2) :Walid LAGGOUNE , «  La réforme du régime juridique des investissements privés », In Revue algérienne des sciences 
juridiques, économiques et politiques, n°02, 1989,pp 285-308. 

       ، -ألنشطة التجارية المنظمة، السجل التجارياألعمال التجارية، التاجر، الحرفي، ا -فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري): 3(
  .441، ص2003 النشر الƛاني، ،وǋران ابن خلدون للنشر والتوزيع،
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 بـ يعرف عند األنجلوساكسونيينبين طرفين أو أكƛر وǋو ما  مؤسسة مشتركةوينتج عن ǋذه الشراكة 
 " joint venture"وقوانين وظروف ا ،التي Ɣتتخذ أشكاال تتناسƋ(1)هفي لمحيط الذي تنش.  

أن تتم الشراكة المبرمة  ، حيƚ اشترطفي مادته السابعةمصطلح الشراكة  ىأشار ǋذا القرار إل     
المتضمن القانون  ،80- 76حسƔ الشكل التجاري في ميدان الصيد البحري طبقا ألحكام األمر رقم 

تنص على شرط الملكية لمنح  لمادةا ، بيد أن ǋذهمنه 28السيما المادة  ،البحري المعدل والمتمم
  : يليالجنسية الجزائرية للسفينة كما 

لكي تحصل السفينة على الجنسية الجزائرية يجƔ أن تكون ملكا كامال لشخص طبيعي من جنسية " 
  . خاضع للقانون الجزائري اعتباريجزائرية أو لشخص 

  : جزائريةخيرة أن يكون من ذوي الجنسية الاألويجƔ في ǋذه الحالة      
  . و الشركاء بالتوصيةأن والشركاء المتضامن ،بالنسبة لشركات األشخاص -     
  . المالكون ألغلبية الحصص ،بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة -     
  أو الهيئة  ،الرئيƩ المدير العام وأغلبية أعضاء مجلƩ اإلدارة ،بالنسبة لشركات المساǋمة -     

   .المالوالمالكون ألغلبية رأƩ  ،االقتضاءغلبية مجلƩ المراقبة عند المديرة وأ
   .المنخرطينالمسيŇرون ومجمل األعضاء  ،بالنسبة للجمعيات -     

كما ينبغي أن تشمل السفينة على طاقم تكون فيه نسبة البحارة الجزائريين مطابقا ألحكام المادة      
   .األمرمن ǋذا  413

جنسيتها الجزائرية إذا لم تتوفر في الشخص الطبيعي من جنسية جزائرية أو الشخص تفقد السفينة      
  " الخاضع للقانون الجزائري الشروط المذكورة في ǋذه المادة  االعتباري

الجزائرية مرǋون بملكيتها من قبل الجزائريين  بالجنسية فƎن تمتع السفينة على نص ǋذه المادةبناء     
وإيƛارǋا دون سواǋا  الوطنية سفنال زييمت ذلكترتƔ على وي ،بطاقم جزائري وتطقيمها %100بنسبة 

  .الوطني للقضاء الخاضعةبامتياز مالحة الصيد البحري في المياه 
في مجال الصيد البحري بالنسبة للشركات التي تريد النشاط في المياه  فهذا يعني أن الشراكة    

التجارية شريطة أن  تخضع للنظام القانوني للشركات -ورحسƔ القرار المذك-الخاضعة للقضاء الوطني
، المساǋمة ةشرك من التقنين البحري، فƎن أبرمت الشراكة مƛال في شكل 28تمتƛل ألحكام المادة 
أو الهيئة المديرة  ،الرئيƩ المدير العام وأغلبية أعضاء مجلƩ اإلدارةأن يكون  فتشترط ǋذه المادة

   .الجنسية الجزائرية، من ذوي المالوالمالكون ألغلبية رأƩ  ،االقتضاءوأغلبية مجلƩ المراقبة عند 
تشترط الجزائر لمنح جنسيتها لسفينة ما أن يكون مجموع طاقمها إضافة إلى شرط الملكية الوطنية    

  : على ما يلي من التقنين البحري 413جزائريا، لذلك تنص المادة 
                                                 

جامعة  سمير بن دريسو، الشراكة األجنبية كخيار استراتيجي للمؤسسة الجزائرية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية،:  (1)
  .15- 11، ص2002مال، أع ةفرع إدار الجزائر،
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" Ɣمن بحارة جزائريين، ويجوز للوزير المكلف بالبحرية ن يتكون مجموع أفراد طاقم السفينة أيج
Ɣذا القرار  من 13المادة  ، لكن"التجارية تحديد نسبة من البحارة األجانǋ تيتنص علىǓا:  

 لاستغالمن بدء  اانطالقركاƔ بحارة أجانƔ، إال خالل العامين األولين Ǝال يمكن قبول الترخيص ب"
  ."السفينة أو السفن المستعملة

  راد البحاƁالصيņ استƸالل السفينة واستخدام :الثانيةة الفقر
إذا كان ال و، (1)كل شخص يستغل السفينة ويستخدم رجال البحر لهذا الغرƯ وذا كان المجهز ǋإ    

 )2(يجوز اإلبحار على متن سفن الصيد البحري التجاري إال لǖشخاص المسجلين في سجل رجال البحر
يكون مالكا أو مستƋجرا لسفينة صيد   نأ ز سفن الصيد البحري التجاريفهذا يعني أنه يتعين على مجه

استخدام  همن أجل استغاللها في نشاط الصيد البحري وتربية المائيات من جهة، ومن جهة أخرى علي
  .رجل البحر للقيام بعمليات الصيد البحري التجاري

     يبحري، فقد أحاطها المشـرع الجزائـر  ولما كانت السفينة ǋي األداة الرئيسية في نشاط الصيد ال    
   .وشروط دخولها إلى مناطق الصيد البحريبنظام قانوني أصيل يحدد معالمها 

أكبر، ونظرا ألǋمية ǋذه األداة  حوالمنطق، ومن أجل توضي رمن أجل ذلك واحتراما لتسلسل الفك
ǋإقامة نشاط الصيد البحري، وارتباط موضوعها  االبالغة باعتبار Ʃيق بموضوع مناطق الصيد أساƛالو

مناطق الصيد  يالبحري، ارتƋينا تخصيص المبحƚ الƛاني من ǋذا الفصل لهذين الموضوعين، أ
  . البحري وأداة الصيد البحري الرئيسية

 دراسة الشروط المتعلقة باألشخاص على دراسة الشرط الƛاني وǋو رفي إطا ونقتصر في ǋذه الفقرة
يستخدم الستغالل سفن  يǋو رجل البحر الذ ǋو الصياد البحارÞ أو من ن، فماستخدام الصياد البحار

Þا فيهǋتوافر Ɣي الشروط القانونية التي يجǋ وما Þالصيد البحري  
Ǘوƈ- ياد البحارņتعريف الص   
من التقنين البحري، رجل البحر أو البحŇار ǋو كل شخص  384حسƔ الفقرة األولى من المادة     

  .نة و مقيد في سجل رجال البحريعمل في خدمة السفي
يعتبر الصيŇاد البحŇار كل شخص مسجل في سجل رجال  121- 96لمرسوم التنفيذي رقماكان  وقد    

على متن سفن         يمؤǋل لممارسة الصيد البحري أو القار" فرع الصيد البحري التجاري"البحر، 
 )3(.صيد رأو بواخ

                                                 
  .من التقنين البحري 384المادة  الفقرة الƛانية مننظرأ) : 1(

من  20المتضمن التنظيم العام للصيد البحري و المادة  84- 76 ممن األمر رق 29والمادة  11- 01قانون رقم المن  43المادة  أنظر:  (2)
  . لقة بالصيد البحريالذي يحدد القواعد العامة المتع 13-94المرسوم التشريعي رقم 

  .من ǋذا المرسوم 12انظر المادة ): 3(
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 481- 03أما المرسوم التنفيذي رقم  تعريف الصŇياد البحŇار، إلى 11- 01نون رقم القالم يتطرق       
  :منه على ما يلي 4فقد نص في المادة 

يوصف بالصŇياد البحار في مفهوم ǋذا المرسوم ويخضع بهذه الصفة للحصول على الدفتر المهني "
  : للصŇياد

  كل شخص يمارƩ الصيد البحري التجاري، -
 لى متن مركبة صيد بحري،كل شخص يمارƩ الصيد البحري القاري ع -

 ".كل شخص مقيد في سجل رجال البحر يمارƩ الصيد البحري االحترافي بالغوص -

منه على إمكانية منح صفة بحŇار حدƚ أو مبتدىء، بموجƔ رخصة استƛنائية تسلمها  6وتنص المادة 
تابعوا دورة تكوينية  سنة كاملة والذين 16اإلدارة المكلفة بالبحرية التجارية، لكل األشخاص الذين بلغوا 

 .في الصيد البحري

   الصيņاد البحņارالشروƯ القانونية التي يجƒ توافرǉا في  -ثانيا
في البحر ǋو قبل كل  دأساسي للصŇياد البحار، فالصيا مƛمة نظام قانوني مهني لرجل البحر أو نظا     

  ).للسفينة وأجهزتهاالذي ما ǋو إال مستغال (عن مجهز السفينة  هشيء بحŇار وǋذا ما يميز
نظام قانوني وإداري قابل للتطبيق على أشخاص طبيعية : " ǋذا النظام األساسي يمكن تعريفه على أنه

يتضمن قائمة من الشروط البد من استيفائها  ǋذا النظام األساسي الخاص (1)"تمارƩ فعال مهنة الصياد
الكفاءة، التخصص في نوع معين من  ل المهني،الجنسية، االستعداد البدني، التǋƋي السن،(لالستفادة منه 

  ...).الصيد، التزامات مهنية، استعمال آالت محددة
في مادته الخامسة على تخصيص ممارسة الصيد البحري  481-03ص المرسوم التنفيذي رقم ن    

ن تم الذي ،للمسجلين البحريين الحاملين دفترا مهنيا والحائزين دفتر مالحة ساري المفعولالتجاري 
Ưتوظيفهم لهذا الغر.  

ǋ شخاص الطبيعية التي تتوفر فيها أربعةǖذا يعني أن ممارسة الصيد البحري التجاري مخصصة ل
التسجيل البحري، الحصول على دفتر مهني، حوزة دفتر المالحة، التوظيف لغرƯ : شروط مجتمعة

   .الصيد البحري التجاري

  :لبحرالتسجيل البحري ƈو القيد في سجل رجال ا -1
على عدم جواز اإلبحار على متن سفن الصيد البحري  11- 01من القانون رقم  43تنص المادة        

  .التجاري إال لǖشخاص المسجلين في سجل رجال البحر
ويقصد بذلك ضرورة القيد في سجل رجال البحر، وفي غياƔ شروط خاصة، تطبق أحكام التقنين 

  : على ما يلي منه 388البحري الذي ينص في المادة 
   ."ƛبت صفة البحار بالقيد في سجل رجال البحر الموجود لدى السلطة اإلدارية المختصةت"

                                                 
(1) : F.FERAL, op.cit, p 25. 
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بعد إيداع ملف يتضمن األوراق المƛبتة إلتمام الشروط  كويجرى التسجيل بطلƔ من المعني باألمر وذل
    .)1(ن البحري، وبمجرد التسجيل، يخضع البحار ألحكام التقني387المنصوص عليها في المادة 

 ريرغƔ ممارسة مهنة بحا أن تتوفر في كل شخص البحري من التقنين 386ة دحيƚ تشترط الما
  : الشروط المطلوبة وأن يكون

  ذا جنسية جزائرية،/ أ 
Ɣ /ƛية عشر من عمره،مانبالغا ال  
 Ɯ /،ذا لياقة بدنية  
  .مؤǋال للقيام بمهمة بحŇار/ د 

بة التي تشير إليها ǋذه المادة إضافة إلى ما ذكرتهǋ Þل ǋي الشروط لكن ما ǋي الشروط المطلو       
  Þ)التǋƋيل المهني والحصول على الشهادات(األخرى المنصوص عليها في المواد التي تليها

على أن تحديد شروط التǋƋيل المهني والحصول على  من التقنين البحري 387لمادة اوتنص      
. الوزير المكلف بالبحرية التجارية مرسوم يتخذ بناء على تقرير Ɣبموج الشهادات البحرية المطابقة يتم

قرار وزاري مشترك  Ɣكما تحدد شروط اللياقة البدنية الخاصة بممارسة العمل على متن السفن بموج
  .صادر عن وزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالبحرية التجارية

وشهادات الكفاءة  ت، الذي يحدد الشهادا143-02نفيذي رقم الت متطبيقا ألحكام ǋذه المادة صدر المرسو
ǋمن أن كل  (2)منه أن تتحقق الشركة 82 ةتشترط الماد إذ ،االخاصة بالمالحة البحرية وشروط إصدار

رجال البحر المعينين في أية سفينة من سفنها يحوزون شهادة كفاءة مناسبة، حيƚ حدŇد ǋذا المرسوم 
Ɣياد البحار مختلف الشهادات التي يجŇأن يحملها رجال البحر على اختالف اختصاصهم، السيما الص.  

، والمتضمن القانون األساسي 1988- 09- 13، المؤرخ في 171- 88كانت أحكام المرسوم رقم      
على البحارة الوطنيين، كما تطبق أيضا على المالحين األجانƔ  ، تطبق(3)النموذجي لرجال البحر

توظيف  طشرو الموظفين وفقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بشروط استخدام العمال األجانƔ، لكن
من القانون رقم  62إلى  44منه ألحكام المواد من  20البحارة وكيفياته بقت خاضعة بمقتضى المادة 

، ومجموع النصوص (4)والمتضمن القانون األساسي العام للعامل 1978-08-12المؤرخ في  78-12
ضمن ، المت80-76من األمر رقم  397إلى غاية  394و 392إلى  386المتخذة لتطبيقه والمواد من 

  .القانون البحري
  
 

                                                 
 .من التقنين البحري 389لمادة ا): 1(

 رالمجهز الوكيل أو مستƋج لالسفينة أو كل شخص طبيعي أو معنوي، مƛ كمن ǋذا المرسوم، مال 80يعني مصطلح الشركة حسƔ المادة : (2)
  .ةد إليه مالك السفينة مسؤولية استغالل السفينسفينة عارية، أسن

(3) :Ɯ.1296، ص1988-09- 14مؤرخة في ال ،37ع .ر.  

(4) : Ɯ.724، ص1978- 08-08مؤرخة في ال ،32ع .ر.  
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لى القانون رقم علمشرع الجزائري عالقات العمل البحرية لتنظيم جديد بناء اأخضع  بعد ذلك     
ƛم وتطبيقا للمادة الرابعة منه صدر المرسوم  ،(1)والمتمم ل، المتعلق بعالقات العمل المعد90-11

، الذي يحدد النظام النوعي لعالقات عمل المستخدمين المالحين لسفن النقل 102-05التنفيذي رقم 
بدأ بƎبرام البحري، والذي نظƃم عالقة عمل المستخدمين المالحين التي ت دأو الصي يالبحري أو التجار

المالƟ  المستخدم همن 3من المادة ) ز(الفقرة  عقد توظيف مكتوƔ بينهم وبين المجهز، حيƚ عرŇفت
الشخص المقيد في سجل رجال البحر ويعمل في خدمة السفينة كما ǋو منصوص عليه في األمر :" بƋنه

  ". والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم 1976- 10- 23المؤرخ في  80- 76رقم 
  : (livret professionnel)الحصول علǍ الدفتر المهني -2

على تƋسيƩ دفتر مهني للصيŇاد البحŇار  481-03التنفيذي رقم  متنص المادة الƛالƛة من المرسو       
ى الدفتر المهني يحدد محتو لكل األشخاص الممارسين الصيد البحري على سبيل االحتراف، على أن

ŇللصيŇ(2)فاته التقنية وشروط وكيفيات إعداده ومنحه عن طريق التنظيممواصار واد البح.  
لقد تضŇمنت ǋذه المادة شرط االحتراف حتى يمنح الدفتر المهني للصياد البحار الذي يمارƩ الصيد 

Þالبحري، لكنها لم تبين ما المقصود باالحتراف  
لى الدفتر المهني للصياد من ǋذا المرسوم األشخاص التي تخضع للحصول ع 4دŇدت المادة حفي حين 

  :على النحو التالي
  التجاري، البحريل شخص يمارƩ الصيد ك -
  كل شخص يمارƩ الصيد البحري القاري على متن مركبة صيد بحري، -
  .كل شخص مقيد في سجل رجال البحر يمارƩ الصيد البحري االحترافي بالغوص -

ن أل (3)نص باللغة العربية غير سليمة الحظ أوال أن صياغة الفقرة الƛانية من ǋذه المادة في الن  
ال وجود وصيد بحري يمارƩ بواسطة السفن و صيد قاري يمارƩ بواسطة البواخر، : وعاننالصيد 

  .    العربية زائدة في النص باللغة "البحري"جاءت كلمة  للصيد بحري قاري، ب
قرتها الƛالƛة بالنسبة للشخص ƛانيا، لم تذكر ǋذه المادة ضرورة القيد في سجل رجال البحر إال في ف 

، فلماذا ǋذا التخصيص، أال يشترط ذلك )4(الذي يمارƩ الصيد البحري االحترافي بالغوص دون غيره
Þانيةƛفي باقي األشخاص المذكورة في الفقرتين األولى وال  

                                                 
  .79، ص1990-04-25، المؤرخة في 17ع.ر.Ɯ ،1990-04- 21، المؤرخ في11- 90ن رقم القانو(1) : 

  .لم یصدر هذا التنظيم حتى اليوم: (2) 
 (3) : الفرنسي جاءت سليمةفي النص الصياغة :  

« Toute personne exerçant la pêche continentale à bord d’embarcation de pêche »  
  :على ما يلي 11- 01قانون رقم المن  28نص المادة ت : (4)

. "رية عن طريق التنظيمحدد شروط و كيفيات ممارسة الغوص المحترف لغرƯ استغالل الموارد البيولوجية البحت"   
يحدد شروط ممارسة الغوص المحترف لغرƯ  ي، الذ2005- 03-05المؤرخ في  86-05وقد صدر تطبيقا لذلك المرسوم التنفيذي رقم 

). 6، ص2005- 03-06، مؤرخة في17ع.ر.Ɯ(استغالل الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك   
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  :  (fascicule de navigation)حوزة دفتر المالحة -3
نين البحري وإن اختلف المصطلحان باللغة العربية في ويقصد به كراƩ المالحة المذكور في التق

  .النصين إال أنه واحد باللغة الفرنسية
وفي غياƔ شروط خاصة تبين محتواه ومواصفاته وشروط وكيفية إعداده ومنحه، تطبق األحكام  

 ىعل ريمن التقنين البح 394لمادة االعامة ونقصد بذلك األحكام المبينة في التقنين البحري، حيƚ تلزم 
   .كل بحŇار أن يقتني كراƩ المالحة البحرية الذي يعد كبطاقة تعريف للبحار

من التقنين البحري، واشترطت أن يتضمن  400إلى  395الكراƩ المواد من  اوقد نظƃمت أحكام ǋذ
اسمه ولقبه، تاريƣ ومكان والدته، جنسيته، مقر سكناه، توقيعه وعند : المعلومات المتعلقة بالبحŇار

   .بصمة إصبعه ءقتضااال
ما اشترطت أن يتضمن أيضا اسم السفينة والميناء، وتاريƣ اإلبحار، واسم المجهز، وتاريƣ ومكان ك

  . النزول، ونوع نموذƜ المالحة، ومهامه على متن السفينة، وكذلك الفحوص الطبية الدورية المتممة
في مكان التسجيل، وتستطيع ǋذه  البحرية المختصة إلدارةايسلƃم كراƩ المالحة البحرية من طرف 

Ɵذه العبارة بكل وضوǋ وذكر Ʃالسلطة أيضا، وعند االقتضاء، تحديد فترة صالحية الكرا.  
  : التوظيف لƸرƭ الصيد البحري التجاري -4 

 481-03من المرسوم التنفيذي رقم  5بموجƔ المادة  تخصص ممارسة الصيد البحري       
  .ا الغرƯ أي لغرƯ ممارسة الصيد البحري التجاريلǖشخاص الذين تم توظيفهم لهذ

 الصيد البحري التجاري أو القاري يكون الشخص يمارƩ نمن ǋذا المرسوم أ 3كما تشترط المادة 
منه أيضا للحصول على الدفتر المهني أن يكون  4 ةللحصول على صفة صياد بحار، وتشترط الماد

صيد " االحتراف، وفي ذلك كله اشتراط تخصصالشخص يمارƩ الصيد البحري التجاري على سبيل 
  .ألجل التوظيف وممارسة النشاط" بحري تجاري
  والزرƱ تربيةالومƊسسات  البحري ستƸلي مƊسسات الصيدم: الثاني ƒلمƯلا

، ƛم نتطرق للشروط )الفرع األول( والزرع تربيةالنتناول أوال تعريف مؤسسات الصيد ومؤسسات 
 مدير مؤسسة الموارد البيولوجية البحرية(مستغلي ǋذه المؤسسات  كل من القانونية الواجƔ توفرǋا في

 ).الفرع الƛاني) (مؤسسة التربية والزرع ومدير

  والزرƱ تربيةالومƊسسات  البحري تعريف مƊسسات الصيد :الفرƱ اǓول
المتضمن التنظيم العام للصيد البحري تنص على  84-76من األمر رقم  46كانت المادة      
  :سسات الصيد البحري وتعرŇفها على النحو التاليمؤ
ؤسسات عمومية للصيد البحري كل التجهيزات المقامة في األمالك العمومية البحرية المزوŇدة متعد "

  "بماء البحر و ذلك قصد مسك أو زرع أو تربية األسماك والقشريات والحيوانات البحرية األخرى
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صف مؤسسات الصيد البحري فذلك ال يعني أن الخواص وإن أضاف النص العربي كلمة عمومية لو
أن ذلك كان حكرا على المؤسسات العمومية، وكانوا مقصيين من إنشاء مؤسسات الصيد البحري، 

من ذات األمر  ƛ45م أن المادة  ،(1)حيƚ نالحظ أوال أن النص باللغة الفرنسية لم يكن يشمل ǋذا التحديد
نصت  منه أيضا 49وأن المادة ..." يستغل مؤسسة صيد بحري ال يجوز ألي أحد أن"نصت على أنه 

اءت عبارات جفقد ..." وتمنح إƛر ذلك لشخص آخر... كل تخل عن مؤسسة صيد بحري" على أنه 
ǋاتان المادتان عامة ال تخص شخص معين وال تشترطان أن يكون المستغل شخصا عاما على وجه 

ف مؤسسات الصيد البحري عامة دون تخصيص يقصد تعري 46التحديد، لذلك فƎن نص المادة 
  . المؤسسات العمومية

المزودة بماء " األمالك العمومية البحرية"خص التجهيزات المقامة في  46نالحظ أيضا أن نص المادة و
البحر فقط ولم يتطرق إلى التجهيزات المقامة في األمالك العمومية المائية والمزودة بالماء العذƔ أو 

خص مسك أو زرع أو تربية الحيوانات دون النباتات، و نرى في ذلك نقص قد تفاداه األجاƜ، كما 
تعد مؤسسات للصيد البحري : "جاء كما يلي ي، الذ13-94من المرسوم التشريعي رقم  17نص المادة 

كل المنشƉت المقامة على األمالك الوطنية المزودة بماء البحر أو الماء العذƔ أو األجاƜ قصد التقاف 
  ".تربية وزراعة الحيوانات والنباتات البحرية أو التي تعيƫ في المياه العذبةو

يؤدي استعمال األمالك العمومية المائية أو األمالك : "من ǋذا المرسوم على ما يلي 18ونصت المادة 
 Ưأعاله، في كل الحاالت إلى  17نشاء مؤسسة على النحو المحدد في المادة إالعمومية البحرية، لغر

    ".نازل طبقا للتشريع الجاري به العملت
لكن ǋل يعني ذلك أن مؤسسات الصيد البحري ال تقام إال على الملك العموميÞ أال يمكن أن تقام على 

 Þ ملكية خاصة  
من نفƩ المرسوم تحديد مختلف أنواع مؤسسات الصيد البحري وشروط إنشائها  19كما أحالت المادة 

  .)2(493-97يم، وعلى أساƩ ذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم وقواعد استغاللها إلى التنظ
  : وحسƔ المادة الƛانية منه صنفت مؤسسات الصيد البحري إلى فئتين ǋما  
  :وǋي ) Les établissements d’aquaculture(مؤسسات تربية المائيات / 1

  ) établissement de conchyliculture(لمؤسسات الخاصة بتربية المحار   ا 
  ) établissement de psciculture( لمؤسسات الخاصة بتربية األسماك      ا 
  ) (établissement de carcinocultureلمؤسسات الخاصة بتربية القرشيات  ا 

                                                 
 (1) :  « sont réputés établissements de pêche toutes installations sur le domaine public maritime alimentées par 
l’eau de mer en vue de la capture, de la culture ou de l’élevage de poissons, coquillages et autres animaux 
marins ». 

رĊƁف مختلف أنواع مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط إنشائها ، الذي يع21/12/1997المؤرخ في  ،493- 97المرسوم التنفيذي رقم  :  (2)
  .7، ص 1997 -12 – 24 مؤرخة فيال ،85رع .Ɯ ،وقواعد استغاللها
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    ) établissement d’échinoculture(لمؤسسات الخاصة بتربية قنافذ البحر  ا 
   ) établissement d’algaculture(    لمؤسسات الخاصة بزراعة الطحالƔ  ا 

  :وǋي)   les établissements de capture( مؤسسات القنص/ 2
   )madragues(باك الصيد الƛابتة ش 
   )bordigues(ألقفاص القارة ا 
فيد صياغة ǋذه المادة أن مؤسسات الصيد البحري محددة على سبيل الحصر، لكنه وإن كان يغلƔ ت    

ذكرته ǋذه المادة، فƎن ǋناك موارد مائية أخرى تستغلها  على نشاطات مؤسسات الصيد البحري ما
، ونباتات مائية أخرى )les mollusques, les spongiaires(بعƯ المؤسسات كالرخويات واإلسفنجيات 

  .غير الطحالƔ ال حصر لها قد أغفلتها ǋذه المادة
مؤسسات الصيد البحري إن حددت المادة األولى من ǋذا المرسوم ǋدفه بƋنه يعرف مختلف أنواع و   

منه  2ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغاللها، غير أننا ال نجد أƛرا لهذا التعريف، وإنما صنفت المادة 
ǋذه المؤسسات إلى فئتين وحددت في كل فئة أنواع المؤسسات التي تحتويها وعددǋا على سبيل 

  ذلك عنهÞ  الحصر، وفي ذلك لجوء إلى نظام التعداد دون التعريف فهل يغني
قد أدرجت مؤسسات تربية المائيات ضمن مؤسسات الصيد البحري، ǋل نشاط التربية فرع من ل

 Þتتم عملية التربية فعملية الصيد ƚوترابط حي Þناك تكامل بينهماǋ نشاطات الصيد، أم  
جد بالنسبة لمؤسسات القنص ǋل ǋي فعال محصورة في شباك الصيد الƛابتة واألقفاص القارةÞ أال يو

Þمؤسسات قنص أخرى   
مؤسسة استغالل الموارد  :بين مؤسستين مختلفتين 11-01بينما تميŎز المادة الƛانية من القانون رقم      

ومؤسسة التربية والزرع  )الفقرة األولى(التي تؤدي إلى شغل األمالك العمومية  البيولوجية البحرية
دون أن تدرجهما تحت تسمية مؤسسات الصيد  ،)الƛانيةالفقرة ( ةالمقامة على األمالك العامة أو الخاص

والمرسوم التشريعي  84-76خالفا لǖمر رقم  البحري، حيƚ فرŇقت بين نشاط الصيد ونشاط التربية
  .493-97 وكذا نصه التطبيقي المرسوم التنفيذي رقم 13- 94رقم 

  ). الفقرة الƛالƛة(ماذا يقصد بهاÞ وقد اعتمدت ǋذه المادة في كال التعريفين مفهوم األمالك العمومية، ف
ǍولǓالل الموارد البيولوجية البحرية تعريف :الفقرة اƸسسة استƊم   

:             مؤسسة استغالل الموارد البيولوجية البحرية بƋنها 11-01من القانون رقم  2/17عرŇفت المادة     
  ".إلى شغل األمالك العمومية كل منشƋة يكون الهدف منها ممارسة نشاطات الصيد والتي تؤدي"

  .بممارسة نشاطات الصيد فقط مؤسسة استغالل الموارد البيولوجية البحرية وبذلك خصŇت
، تحديد مختلف أنواع مؤسسات استغالل 11- 01أغلƔ مواد القانون رقم  ل، م40ƛتحيل المادة     

تنظيم، وتطبيقا لذلك صدر المرسوم الموارد البيولوجية البحرية وشروط إنشائها وقواعد استغاللها إلى ال
، الذي يحدد مختلف أنواع مؤسسات استغالل الموارد البيولوجية البحرية 184-05التنفيذي رقم 
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، وقد عرŇف في مادته الƛانية مؤسسة استغالل الموارد البيولوجية )1(وشروط إنشائها وقواعد استغاللها
ƛة لعتاد الصيد البحري الƋنها كل منشƋابت الموجود في األمالك العمومية البحريةالبحرية ب.  

  :ƛم صنƃف في مادته الƛالƛة مؤسسات استغالل الموارد البيولوجية البحرية إلى صنفين
  ،(les madragues)مؤسسة الصيد بواسطة شباك الصيد الƛابتة  -
 ).(les bordiguesمؤسسة الصيد بواسطة مصايد أو أقفاص قارة  -

  الƛابتة واألقفاص القارةÞ ماذا يقصد بشباك الصيد 
النص القانوني ال يعرفها، وال حتى الدراسات التي تناولت موضوع الصيد البحري، لكن باللجوء إلى 

  :مختلف القواميƩ باللغة الفرنسية نجد التعاريف التالية
  . )2(مكان كبير محاط بسور تنصƔ فيه الشباك على شكل حلقة لصيد سمك التونة :شباƿ الصيد الثابتة*
  .)3(سياƜ يقام على شاطىء البحر لصيد السمك أو االحتفاظ به حيا: اǓقفاص القارة*
أوǋي موقع واسع تنصƔ فيه الشباك بطريقة قارة للقبƯ على سمك التونة، يسبقها حاجز يسمح  

إلى عدة غرف ƛم يدفعها بقوة حيƚ توجد  مبتغلغل السمك الموجود على الساحل إلى داخل الشباك المقس
من شباك يرفع عند انتهاء عملية  لغرفة األخيرة أو غرفة الموت التي تتضمن قاعدة متحركة مشكلةا

  .)4(الصيد
  التربية والزرƱ مƊسسة تعريف :الفقرة الثانية

كل منشƋة مقامة على : "مؤسسة التربية والزرع بƋنها 11-01من القانون رقم  2/18عرŇفت المادة    
  ".والتي يكون الهدف منها تربية موارد بيولوجية وزرعهااألمالك العامة أو الخاصة 

الموارد البيولوجية، ويقصد  التربية والزرع لممارسة نشاطات تربية وزرع مؤسسة وبذلك خصŇصت
وبذلك فهي تختلف عن مؤسسة استغالل الموارد  مقامة على األمالك العامة أو الخاصةƃ، بها كل منشƋة

إلى شغل األمالك العمومية فقط وتخصص للصيد دون الزرع والتربية  تؤدي البيولوجية البحرية التي
   .ألنها تستغل موردا جاǋزا

تحديد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع ومختلف  11- 01رقم  نمن القانو 41تحيل المادة    
  .)5(أيضا إلى التنظيم أنواع المؤسسات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغاللها

مل شمن ǋذا القانون قد عرŇفت ǋاتان المؤسستان تعريفا دقيقا حيƚ  2ظ أن المادة وǋكذا نالح    
  .التعريف األول كل منشƋة تقام على األمالك العمومية ألجل ممارسة نشاطات الصيد

                                                 
، يحدد مختلف أنواع مؤسسات استغالل الموارد البيولوجية البحرية 2005-05- 18مؤرخ في ال ،184-05المرسوم التنفيذي رقم  :)1( 

نالحظ تƋخر كبير في صدور ǋذا النص، بعد ما يقارƔ . 18، ص2005- 05- 22مؤرخة في ال ،36ع .ر.Ɯ، لهوشروط إنشائها وقواعد استغال
   !ƛ01-11الƚ سنوات ونصف من تاريƣ صدور القانون اإلطار رقم 

 :)2(  Le petit Larousse, Grand Format, Paris , 2003. 
 :)3(   Dictionnaire HACHETTE encyclopédique illustré, Paris ,1994. 
  :)4( Jean GIRODET, LOGOS, grand dictionnaire de la langue française, tome II. 

 .إلى الحين لم يصدر ǋذا التنظيم :)5(
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لتعريف الƛاني جاء أيضا شامال وعاما ولم يعدد حصرا مؤسسات التربية والزرع بل ضم كل منشƋة ا
المرسوم  ىعامة وحتى الخاصة، التي لم يتناولها المرسوم التنفيذي السابق وال حتتقام على األمالك ال

  .، والتي تقام ألجل نشاطي زرع وتربية الموارد البيولوجية13-94التشريعي رقم 
بهذا يكون المشرع قد احترم في ǋذه المادة خصائص ومقومات التعريف وتفادى ملجƋ التعداد الذي و

في  ، والذي يلجƋ إليه كلما وجد حرجا493- 97لƛانية من المرسوم التنفيذي رقم المادة ا ǋرع إليه في
  .التعريف

  اǓمالƿ العمومية مفهوم :الفقرة الثالثة
تنص على أن  (1)، المتعلق بالملك العمومي البحري301-65األولى من األمر رقم  كانت المادة    

البحرية،  ل، وكذا أراضي االنحسار واالتصااألمالك العمومية تشمل المياه اإلقليمية وما تحتها
: على أن 1976ستور د من 14المادة نصت  واألراضي المعزولة اصطناعيا عن تƛƋير األمواƛ ،Ɯم

الƛروات المعدنية الطبيعية والحية للجرف القاري وللمنطقة االقتصادية ...المياه،...ملكية الدولة تشمل"
 ".الخاصة

  :، المتضمن القانون البحري على ما يلي80-76مر رقم من األ 7في حين نصت المادة 
  :تشتمل األمالك العمومية البحرية ضمن حدود المياه اإلقليمية" 
  لمياه اإلقليمية وما تحتها،ا -
المياه الداخلية الواقعة من جانƔ الخط الذي تم ابتداء منه قياƩ المياه اإلقليمية، وǋي تضم الخلجان  -

ضم منطقة الساحل المغطى بƋعلى مد خالل السنة في ظروف جوية الصغيرة و الشواطƐ التي ت
عادية و بƋراضي االنحسار واالتصال البحرية والموانƐ والتركيبات المباشرة والضرورية       

Ưت العمومية وبصفة عامة  (2)والغرƉورسو السفن والمنش Ƹالمستخدمة عادة للتحميل والتفري
  ".ال العمومي األماكن المهيƋة والمخصصة لالستعم

 )4(12-05رقم  نفي مادته الƛانية المعدل بالقانو )3(، المتضمن قانون المياه17- 83ونص قانون رقم 
  :تتكون الملكية العامة للمياه من" : على ما يلي

  لمياه الجوفية ومياه الينابيع والمياه المعدنية ومياه الحمامات والمياه السطحية،ا -
  المعدنيات من طرف الدولة أو لحسابها من أجل المنفعة العامة، ياه البحر التي أزيلت منهام -

                                                 
ص  ،1965- 12-14مؤرخة في  102ع .ر.Ɯ، المتعلق بالملك العمومي البحري 1965-12- 06المؤرخ في  301-65األمر رقم  ):1(

1160.  

ويقصد بها ) les rades(ة نجد كلمة الفرنسي باللغة بالرجوع إلى النص و، ة باللغة العربيةǋذه الماد نص لكلمة الغرƯ في ال نجد مدلوال :)2(
« petit port » ةويقابل ترجمتها إلى اللغ Ưرſي جمع فرضة( - بضم الفاء -العربية كلمة فǋمرسىال ويقصد بها، )و. 

   .1270، ص 1983 – 07 - 19مؤرخة في  30ع .ر.المتضمن قانون المياه، Ɯ 16/07/1983المؤرخ في  17-83انون رقم الق:(3) 
  .3، ص 2005-09- 04مؤرخة في  60ع .ر.Ɯ 2005-08- 04المؤرخ في  12-05رقم  نالقانو ):4(
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من ضجاري المياه والبحيرات والبرك والسباخ والشطوط وكذا األراضي والنباتات الموجودة م -
  حدودǋا،

نشƉت تعبئة المياه وتحويلها وتخزينها ومعالجتها أو توزيعها وتطهيرǋا وبصفة عامة كل منشƋة م -
  من طرف الدولة أو لحسابها من أجل المنفعة العامة، مائية ومالحقها منجزة

لطمي والرواسƔ في حدود مجاري المياه بارتفاع المياه الجارية إلى حد الضفتين قبل نقطة ا -
 ".االرتفاع 

، ƛم (1)16-84بعد ذلك صدر نصان قانونيان تكفال بتنظيم األمالك الوطنية، األول قانون رقم      
تعلقين باألمالك الوطنية، واللذان لم يهتم فيهما المشرع الجزائري بوضع الم) 2(30- 90قانون رقم 

تعريفا لǖمالك الوطنية بقدر اǋتمامه بالتحديد التشريعي لهذه األمالك، حيƚ وسŇع في القانون األول من 
تراجع االشتراكية التي كانت تنتهجها البالد في ذلك الوقت، ƛم  ةدائرة األمالك الوطنية في إطار السياس

المعلن عنه في  ، الذي جاء في ظل اعتماد التسيير االقتصادي الحر30- 90عن ذلك في القانون رقم 
الليبرالية المبنية على حماية الملكية الخاصة، وتضييق مفهوم المنفعة  ءيمبادوفقا ل 1989دستور

  .العمومية
  (3)منه 18و 17المادتين مادتين تحددان مفهوم األمالك الوطنية وǋما  1989ورد في دستور     

وعمال بهاتين المادتين فƎن األمالك الوطنية تشتمل على مجموع األمالك والحقوق المنقولة والعقارية 
ǋذه األمالك من  ن، وتتكوةالتي تحوزǋا الدولة وجماعاتها المحلية في شكل ملكية عمومية أو خاص

عمومية والخاصة التابعة للوالية، األمالك العمومية األمالك العمومية والخاصة التابعة للدولة، األمالك ال
وبذلك فƎن الدستور الجزائري قد أخذ بمبدأ ازدواجية األمالك الوطنية،  (4)والخاصة التابعة للبلدية،

ضمن األمالك الوطنية سوى األمالك التابعة  لعامة وخاصة وتبنى أيضا مبدأ اإلقليمية بحيƚ ال تدخ
  )5(.عة بƎقليم أي الدولة، البلدية، والواليةلǖشخاص المعنوية المتمت

األمالك الوطنية ونظامها القانوني، فحسƔ المادة الƛالƛة منه تمƛل  30-90كما حدŇد القانون رقم        
األمالك الوطنية العمومية األمالك التي تحوزǋا الدولة وجماعاتها اإلقليمية والتي ال يمكن أن تكون 

، أما األمالك الوطنية األخرى غير المصنفة ضمن ايعتها أو غرضهمحل ملكية خاصة بحكم طب
  .األمالك العمومية والتي تؤدي وظيفة إمتالكية ومالية فتمƛل األمالك الوطنية الخاصة

                                                 
  . 1006، ص 1984- 07-03مؤرخة في 27ع .ر.Ɯ، 1984-06- 30المؤرخ في   16-84قانون رقم ال: (1)

  .1661، ص1990-12-02، مؤرخة في 52ع .ر.Ɯ ،1990-12- 01لمؤرخ فيا 30- 90قانون رقم ال :)2(

  .، لم تعدال1996من التعديل الدستوري لسنة  18و 17وǋما نفƩ المادتين  :(3)
  .المتضمن قانون األمالك الوطنية 90/30من قانون رقم  2المادة : (4)

  .90 - 89الجزائر، ص العقارية، دار ǋومه،  تباشا عمر، المنازعا يزروقي ليلى، حمد ): 5(
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للتفريق بين األمالك  )1(اعتمد المشرع في ǋذا النص على المعايير المعروفة في النظرية التقليدية      
من  Ư، وتتمƛل على وجه الخصوص في معيار الغر(2)مالك الوطنية الخاصةالوطنية العمومية واأل

استعمال األمالك أو الغرƯ المخصص له المال، بمعنى أن األمالك العمومية ǋي وحدǋا التي تقبل 
التخصيص للمنفعة العامة، بينما ال تſعرف األمالك الخاصة إال بوظيفة مالية واقتصادية محضة،       

  .ا بالنفع العام أو المرفق العام، وتخضع ألحكام القانون الخاصال عالقة له
تكون األمالك العمومية من الحقوق واألمالك ت: " 30- 90من القانون رقم  12ومن خالل نص المادة 

المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة 
شريطة أن تكيف في ǋذه الحالة، بحكم طبيعتها أو تهيئتها الخاصة تكييفا مطلقا    وإما بواسطة مرفق عام 

أو أساسيا مع الهدف الخاص بهذا المرفق وكذا األمالك التي تعتبر من قبيل الملكية العمومية بمفهوم 
 ةمومي، يتبين أن المشرع الجزائري تبنى معيارين لتمييز األمالك الوطنية الع"من الدستور 17المادة 

 :عن األمالك الوطنية الخاصة يتمƛالن في

  .معيارا تقليديا هالتخصيص لالستعمال الجماǋيري المباشر أو لخدمة مرفق عام، باعتبار - 1
 17المعتبرة من األمالك الوطنية العمومية بموجƔ القانون، استنادا ألحكام المادة  كمعيار األمال - 2

  .  من الدستور
المزيد من التوضيح حول طبيعة ومكونات ǋذه األمالك العمومية، صنف ودائما في إطار       

عمومية طبيعية وأخرى  كǋذه األمالك إلى أمال 30-90رقم  القانون 14المشرع بمقتضى المادة 
  : خصوصا على ما يƋتي 15المادة  شتمل األمالك الوطنية العمومية الطبيعية حسƔت اصطناعية،

جاري مرƟ البحر ومحاسره، طلمياه البحرية الداخلية، اقليمي وباطنه، واطƐ البحر، قعر البحر اإلش
المياه ورقاق المجاري الجافة، وكذلك الجزر التي تتكون داخل رقاق المجاري والبحيرات والمساحات 
المائية األخرى أو المجاالت الموجودة ضمن حدودǋا كما يعرفها القانون المتضمن قانون المياه، 

لƛروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية المتمƛلة في الموارد المائية اإلقليمي، لمجال الجوي اا
بمختلف أنواعها والمحروقات السائلة منها والغازية والƛروات المعدنية الطاقوية والحديدية، والمعادن 

الغابية  األخرى أو المنتوجات المستخرجة من المناجم والمحاجر والƛروات البحرية، وكذلك الƛروات
أو الجرف /الواقعة في كامل المجاالت البرية والبحرية من التراƔ الوطني في سطحه أو في جوفه و

  .القاري، والمناطق البحرية الخاضعة للسيادة الجزائرية أو لسلطتها القضائية

                                                 
ولة النظرية التقليدية مبنية على التفرقة بين األمالك العمومية التي تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة، واألمالك الخاصة التي تمتلكها الد :)1(

  .ونيوالجماعات المحلية لتحقيق أغراƯ امتالكية بحتة، فالملكيتين ال تتمتعان بنفƩ الحماية وال بنفƩ النظام القان
المتعلق باألمالك الوطنية في  84/16وقد كانت ǋذه النظرية المكرسة الزدواجية األمالك سائدة في الجزائر قبل االستقالل ƛم استبعدǋا قانون 

 .89أنظر المرجع السابق، ص .1989- 02-23ظل النظام االشتراكي،  آخذا بفكرة وحدة األمالك العامة، ƛم كرŇسها من جديد دستور

  .20إلى المادة  17األمالك الوطنية الخاصة وما تشتمله في قسمه الƛاني من المادة  30-90ظم قانون رقم ن :(2) 
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 وفي ذلك مجال" خصوصا"ال يفيد الحصر، وذلك الستعمالها كلمة  15ن ما نصت عليه المادة إ      
من  35مفتوƟ يشمل أمالك وطنية عمومية طبيعية لم تذكرǋا المادة، كما نستشف ذلك من نص المادة 

تتكون الƛروات الطبيعية، كما تنص عليها : " على ما يلي ǋ35ذا القانون وما يليها، حيƚ نصت المادة 
القانون إذا كانت  أعاله ويحددǋا 15من الدستور وكما تعرفها الفقرة األخيرة من المادة  17المادة 

واقعة عبر التراƔ الوطني أو في المجاالت البحرية الخاضعة لسيادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
  .الشعبية أو لسلطتها القضائية

  ".تكتسǋ Ɣذه الƛروات، بمجرد تكوينها، وضعية طبيعية تجعلها تابعة لǖمالك الوطنية العمومية و
الطبيعية التي تدرƜ قانونا، ضمن األمالك الوطنية العمومية بمجرد معاينة  الƛروات 36ما بينت المادة ك

لموارد المائية بمختلف أنواعها ا: "وجودǋا، ومن بينها ما ورد في فقرتيها الƛانية والƛالƛة كالتالي
تدخل أيضا في األمالك الوطنية العمومية والسطحية منها أو الجوفية التي قد تتكون تكوينا طبيعيا، 

ƛروات الجرف القاري والمنطقة االقتصادية البحرية الواقعة وراء المياه اإلقليمية بمجرد ما توضع ǋذه 
  ".ية طبقا للقانون ئرالمجاالت ضمن اختصاص السلطة القضائية الجزا

بعƯ ما تشمله األمالك الوطنية العمومية  30-90من قانون رقم  16في حين ذكرت المادة 
  : بين ذلك ما نصت عليه فقرتيها األولى والƛالƛة االصطناعية خصوصا ومن

  ألراضي المعزولة اصطناعيا عن تƛƋير األمواƜ،ا -"
  ..." لموانƐ المدنية والعسكرية وتوابعها لحركة المرور البحريةا

  :على ما يلي(1)454- 91من المرسوم التنفيذي رقم  100/1كما نصت المادة     
األرƯ ابتداء من حد الشاطىء الذي تبلغه األمواƜ في أعلى  البحر وتعاين من جهة دتقدر حدو" 

مستواǋا خالل السنة وفي الظروف الجوية العادية، وتعد مساحة الشاطىء التي تغطيها األمواƜ على 
  ".ǋذا النحو جزءا اليتجزء من األمالك العمومية البحرية الطبيعية 

جزء الساحل الذي تغطيه أعلى مياه :" Ƌنهمن نفƩ المرسوم، الشاطىء ب 1/ 103حيƚ عرŇفت المادة 
  ،"البحر تارة، ويكشفه أخفضها تارة أخرى

  :منه أيضا طروƟ البحر ومحاسره بما يلي 104وعرŇفت المادة 
المحاسر، ǋي القطع األرضية التي يتركها البحر مكشوفة لدى انحساره، ولم تبق األمواƜ تغمرǋا * 

 في أعلى مستواǋا،

ع األرƯ التي تتكون من الطمي الذي يƋتي به البحر إلى الساحل، ويظهر طروƟ البحر، ǋي قط* 
Ɯفوق أعلى مستوى تبلغه األموا. 

                                                 
، الذي يحدد شروط إدارة األمالك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرǋا 1991-11-23، المؤرخ في 454-91المرسوم التنفيذي رقم  : (1)

  .2312، ص 1991- 11-24 مؤرخة في 60ع .ر.Ɯ ،ويضبط كيفيات ذلك
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  .بحيƚ تنتمي طروƟ البحر ومحاسره إلى األمالك العامة البحرية
يعد مجرى السواقي، والوديان، والبحيرات، : "من نفƩ المرسوم على أنه 108كما نصت المادة 

، والغوط، والطمي، والرواسƔ المرتبطة بها، واألراضي، والنباتات الموجودة والمستنقعات، والسباخ
 ".في حدودǋا جزءا ال يتجزأ من األمالك العامة المائية الطبيعية 

 يمن الدستور الت 17وإلى جانǋ Ɣذه األمالك يجƔ إضافة األمالك الوطنية العمومية بحكم المادة       
  لقانون األمالك الوطنية، وإنما لقوانينها الخاصة وليƩ عد أنها ال تخضتعتبر ملك للمجموعة الوطنية، بي

قانون األمالك الوطنية أدرجها ضمن األمالك التابعة للدولة،  نللمجموعات المحلية أي حق عليها، أل
كما تفعل بالنسبة لǖمالك العمومية األخرى برفع التخصيص  ال يمكن لهذه األخيرة التصرف فيها نولك
  (1).عنها

لقد وسŇع المشرع الجزائري من نطاق األمالك الوطنية العمومية، حيƚ لم تعد تشمل األموال       
من  17المخصصة للنفع العام فحسƔ، بل تضم أيضا األموال التي تعتبر ملكية عامة بموجƔ المادة 

مخصصة لالستعمال  الدستور والمتمƛلة في الموارد والƛروات الطبيعية، مع العلم أن ǋذه األموال ليست
 اال تعطيه ةالصف هالجماǋيري العام وال لخدمة مرفق عام، ولها وظيفة اقتصادية محضة، وǋذ
  .خصائص وطبيعة األمالك الوطنية العمومية، حتى ولو اعتبرت ملكية عامة لǘدارة

مرافق ويعتقد أن غرƯ المشرع من ǋذا االتجاه ǋو حماية الƛروات والموارد الطبيعية ونشاطات ال 
من الدستور عن طريق اعتبارǋا ملكية غير قابلة للتملك  17العمومية المذكورة ضمن محتوى المادة 

الخاص، أي تحكمها قاعدة عدم جواز التصرف فيها رغم عدم خضوعها ألحكام األمالك الوطنية 
زائري تجانسها في القانون الج ةومن ǋنا فقدت األمالك الوطنية العمومي العمومية ونظامها القانوني،

وǋدفها، حيƚ لم يعد التخصيص لتحقيق النفع العام ǋو الطابع الخاص والمطلق لهذه األموال معيار 
تمييزǋا عن األمالك الوطنية الخاصة، ألنها أصبحت تتضمن أمواال ذات طابع اقتصادي وتجاري، 

االستƛنائية  العامة وأحكامهولها أǋداف اقتصادية ومالية ال تؤǋلها الكتساƔ خصائص األمالك الوطنية ا
قواعد األمالك الوطنية العمومية، وتحكمها قوانين متفرقة خاصة  نولذلك تختلف قواعد تسييرǋا ع

كقانون المياه، قانون المحروقات واألعمال المنجمية، النظام العام (تختلف باختالف كل قطاع 
من  2، ونص المادة 30-90انون رقم من ق 75و 74، وǋذا ما يتضح من نص المادتين (2)...)للغابات

، فبمقتضاǋم يخضع النظام القانوني للموارد والƛروات الطبيعية وأنماط 454- 91المرسوم التنفيذي رقم 
   .تسييرǋا، للتشريعات والتنظيمات الخاصة التي تطبق على كل منها استغاللها وقواعد

  

                                                 
  .93 - 92السابق، ص عزروقي ليلى، حمدي باشا عمر، المرج:  (1)
، 2005اŸ بن سالم باحماوي، النظام القانوني لǖمالك الوطنية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون،  دانظر عب:  (2)
  .39ص
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  لي مƊسسات الصيد ومƊسسات التربية الشروƯ القانونية الواجƒ توفرǉا في مستƸ: الفرƱ الثاني
في كل من مدير مؤسسات استغالل الموارد البيولوجية البحرية ومدير مؤسسة تشترط التنظيمات 

  ).الفقرة الƛانية(والتǋƋيل المهني ) الفقرة األولى(الجنسية الجزائرية  التربية والزرع
 ǍولǓالجنسية الجزائرية : الفقرة ا  
، الذي يحدŎد مختلف أنواع مؤسسات استغالل الموارد 184-05فيذي رقم التن أخضع المرسوم    

البيولوجية البحرية وشروط إنشائها وقواعد استغاللها، في مادته الرابعة، إلى الحصول على امتياز 
تتنازل بموجبه إدارة األمالك الوطنية على مساحات تابعة لǖمالك الوطنية العمومية البحرية لكل 

  .ن جنسية جزائرية أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائريشخص طبيعي م
مؤرخ في  373- 04صدر مرسوم تنفيذي رقم  11-01من القانون رقم  21وتطبيقا ألحكام المادة     
، (1)، ليحدد شروط منح االمتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك21-11-2004

من أجل  ةأو مائي/اص التي يمكنها الحصول على مساحات برية ووقد حدŇد في مادته الƛانية األشخ
االمتياز من أجل إنشاء مؤسسة :" على ما يلي اإنشاء مؤسسة لتربية المائيات بواسطة االمتياز،  بنصه

لتربية المائيات ǋو العقد اإلداري الذي تمنح إدارة األمالك الوطنية بواسطته شخصا طبيعيا من جنسية 
  ". ةأو مائي/و نويا يخضع للقانون الجزائري، مساحات بريةجزائرية أو مع

مؤسسة  إذن تشترط ǋذه المواد أن يكون الشخص جزائريا حتى يتمكن من إنشاء مؤسسة للصيد أو
للتربية والزرع، لكن لماذا إقصاء الشخص األجنبي، أليƩ في ذلك تناقƯ مع مبدأ حرية االستƛمار 

لماذا يحتكر الوطني ǋذا  جاءت رافضة للتمييز بين األجنبي والوطنيÞي ومع أحكام قانون االستƛمار الت
Þذا المجال،كما يملك الرأسمال الوافرǋ الت جد عالية فيǋالنشاط، مع أن األجنبي يملك خبرات ومؤ  

   التǉƉيل المهني: الفقرة الثانية
مؤسسات الصيد الذي يعرĊƁف مختلف أنواع  ،493-97من المرسوم التنفيذي رقم  10كانت المادة 

تشترط أن يرفق طلƔ منح االمتياز بملف إداري  ،البحري ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغاللها
 أو وƛيقة تƛبت التǋƋيل المهني، لكنها لم تبين المقصود بهذه الشهادة أو الوƛيقة التي شهادةيحتوي على 

  .وعلى أي اعتبارتƛبت التǋƋيل المهني وال شروط الحصول عليها وال المكلف بمنحها 
ǋذه المادة تشترط أن يكون طالƔ االمتياز بحوزته عقد ملكية أو عقد لحق عيني عقاري،  كما كانت

  .عندما يتعلق األمر بمؤسسة للصيد البحري منشƋة على ملكية خاصة
لمؤسسة  13-94لتشريعي رقم امن المرسوم  17تعريف المادة  قلكن ǋذا الشرط األخير ال يطاب

  منه أيضا بخصوص  18حري بƋنها المنشƉت المقامة على األمالك الوطنية وما ذكرته المادة الصيد الب

                                                 
(1)  :Ɯ.16، ص2004-11-24مؤرخة في  75ع .ر.  
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األمالك العمومية البحرية واألمالك العمومية المائية، المادة ǋنا تشير إلى المؤسسة المنشƋة على ملكية 
نية خاصة، وفي ذلك جواز إنشاء مؤسسة للصيد البحري على ملكية خاصة وليƩ على ملكية وط

، لذلك 13-94عمومية، ربما كان ذلك سهوا لم يقصده التعريف الوارد في المرسوم التشريعي رقم 
  .صوƔ األمر في ǋذه المادة

أما بالنسبة للشخص المعنوي فلم يبين ǋذا المرسوم نوع أو شكل الشركة الواجƔ اتخاذه وترك في ذلك 
  .حرية االختيار للشخص المعنوي

لتǋƋيل المهني بالنسبة ألعضاء الشركة أو مسيريها، ولم يشر إلى إمكانية إنشاء كما أنه لم يدرƜ شرط ا
Þمؤسسة للصيد البحري على ملكية خاصة، فهل كان ذلك حكر على الشخص الطبيعي وخاص به فقط  

إما التخلي عن  زمن ǋذا المرسوم الورƛة الشرعيين في حالة وفاة صاحƔ االمتيا 14مكƃنت المادة  كما
أو إيداع طلƔ تجديد االمتياز لصالحهم وǋذا وفقا ألحكام ǋذا المرسوم، وفي ǋذه الحالة يجƔ  االمتياز

 .  عليهم تعيين وكيل لضمان استغالل مؤسسة الصيد البحري

  .لم تنص على شرط التǋƋيل المهني 11- 01بينما النصوص التطبيقية للقانون رقم      
يحدد شروط منح االمتياز من أجل  ، الذي373-04رقم  من المرسوم التنفيذي 4تقضي المادة        

 ،184- 05من المرسوم التنفيذي رقم  10وكذا المادة  ،إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك
الذي يحدد مختلف أنواع مؤسسات استغالل الموارد البيولوجية البحرية وشروط إنشائها وقواعد 

، في حين تنص "وال يمكن إيجاره من الباطن غير قابل للتنازلاالمتياز شخصي و" ، على أن استغاللها
من دفتر  9والمادة  373- 04من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  12المادة 

على إمكانية استمرار ذوي حقوق  184-05الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 
  .ي استغالل االمتيازصاحƔ االمتياز، في حالة وفاته، ف

لكن على أي أساƩ يمكن للورƛة االستمرار في استغالل االمتياز، باعتبار أن االمتياز يكتسي طابعا 
شخصيا، األمر الذي يجعله غير قابل للتنازل وغير قابل لالنتقال، يرتبط منحه بتوفر صفات 

قوق صاحبه بمواصلة وخصائص معينة في صاحƔ األعمال أو طالƔ االمتياز، وال يسمح لذوي ح
استغالله إال إذا كانت تتوفر فيهم كافة الشروط المحددة قانوناÞ أو ماذا يقصد إذن بمصطلح شخصي 

Þذا المرسومǋ في مفهوم  
 



 الفصل اǓول:                                              شروƯ اǗلتحاق بنشاƯ الصيد البحري وتربية المائيات
 

 93

  المتعلقة بمناƯق وƈداة الصيد البحري الشروƯ :لمبحƘ الثانيا 
ن خصوصية نشاط الصيد البحري أنه يمارƩ في مناطق معينة تشكل وسط تواجد الموارد م 

يحدد بذلك الحيز المكاني فوقد تدخل القانون لينظم ويحدد ǋذه المناطق، استغاللها، البيولوجية المراد 
كان ذلك التحديد واضحا وǋل أجل ممارسة نشاطه، فهل  مستƛمر منالسفن دخله تالذي يمكن أن 

  لنطاق حرية المستƛمرÞ  تضييقه في
من خصوصيته أيضا أن األداة الرئيسية الستغالل ǋذا النشاط ǋي السفينة وقد أحاطها و 

      ،مناطق الصيد البحريإلى  دخولهاالمشرع الجزائري بƋحكام قانونية تنظم استغاللها وكيفية 
Ŋل كان ذلك منافيا لحرية مناطق الصيد البحري إلى د المشرع حرية دخول سفن الصيدفهل قيǋو ،

  Þاالستƛمار
، )المطلƔ األول( تطرق إلى تحديد مناطق الصيد البحرياإلجابة على ǋذه التساؤالت نجل أل       

  .)المطلƔ الƛاني(تلك المناطق  إلى سفن الصيد البحريدخول ƛم ندرƩ شروط 
  تحديد مناƯق الصيد البحري :اǓوللمƯلƒ ا

تميز المجال البحري بالوحدة من الناحية الطبيعية، لكن ǋذه الخصيصة التي أضفتها عليه ي 
 Ɯمرآتها على النظام القانوني الذي يحكم البحر والذي يقسمه إلى مناطق يتدر Ʃالطبيعة ال تنعك

، فيبدأ بها مطلقة بالنسبة ألعالي البحار، ƛم فيها تطبيق فكرة حرية البحار تبعا لطبيعة األمور
 إقليمهاببعƯ القيود عند اتصال البحر باألرƯ مراعاة لصالح الدول التي يجاور البحر  ايحيطه
ƛم يتخلى عنها إذا تداخل البحر في األرƯ بحيƚ يقتضي الوضع اختصاص الدولة صاحبة  ،يالبر

  .اإلقليم به
ق من لي للبحار تنظيما موحدا للمساحات البحرية، وإنما فرŇهذا السبƔ لم يضع القانون الدول 

حيƚ النظام القانوني بين المناطق البحرية التي تعد جزءا من إقليم الدولة، وتلك التي يكون للدولة 
الساحلية  ةالدول وواليةوأخيرا المناطق البحرية التي تخرƜ عن سيادة  محدودة،عليها والية إقليمية 

  .سا في أعالي البحاروالتي تتمƛل أسا
        Ňنطالقا من اإلقليم البري نحو أعالي ا ،تقسيم البحر (1)1958اتفاقيات جنيف سنة  تسكر
مياه داخلية ƛم المياه اإلقليمية ƛم المنطقة المتاخمة الخاضعين لوالية الدولة  :يليكما  ،البحار

  .الساحلية ƛم البحر العالي حيƚ يهيمن مبدأ الحرية
فقد وضعت المبادƏ العامة في مجال  )Ɣ.ق.م.أ(اقية األمم المتحدة لقانون البحارما اتفأ 

المنطقة االقتصادية البحر اإلقليمي،  :منطقةلكل  خاصة قواعدت وضعكما تحديد المناطق البحرية، 
  .والبحر العالي، )لجديد الذي أحدƛته ǋذه االتفاقيةاإلنشاء ا( الخالصة

                                                 
اتفاقية البحر اإلقليمي والمنطقة المتاخمة، : ǋي 29/04/1958بتاريƣ االتفاقيات التي أقرǋا مؤتمر األمم المتحدة األول المنعقد بجنيف : (1)

  . في أعالي البحار، واتفاقية الجرف القاري اتفاقية أعالي البحار ، اتفاقية المصايد وحفظ الموارد البحرية الحية
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يجد مكانه ضمن مواضيع القانون الدولي للبحار، لهذا اعتمدنا ن المناطق البحرية موضوع إ 
تحديد في دراستنا على لƔ المفاǋيم الواردة فيه من أجل الكشف بوضوƟ عن النظام القانوني ل

ليست مخصصة لممارسة نشاط الصيد البحري تجدر اإلشارة أن المناطق البحرية و مناطق الصيد،
الƛروات المعدنية التي يزخر بها  لى كالنقل البحري، استغالǋي مفتوحة لعدة أنشطة أخر لفقط، ب

، لكن عكƩ ذلك الصيد ال يمكن أن فهي ليست مناطق صيد فقط...، الطاقة، وغيرǋملالبحر، البترو
باعتبارǋا مكان  البحري لصيدنشاط البالنسبة  اوǋنا تكمن أǋميته (1)يمارƩ إال في ǋذه المناطق

  .تواجد الموارد الصيدية
 هابعيدا عن الساحل أكƛر فƋكƛر، لكن ال يمكن لممارسة الصيد كانت الدول تسعى جاǋدة        

تمديد المناطق الخاضعة تطالƔ بلهذا السبƔ كانت  أخرى،دول  لواليةممارسته في الحدود الخاضعة 
Ňروات البحرية الكامنة فيها، إلى أن كرƛر من الƛق.م.أ(ست اتفاقية لواليتها حتى تستفيد أك.Ɣ (

  .ميل بحري 200منطقة اقتصادية خالصة تمتد إلى 
نشاط الصيد البحري يمارƩ في المياه الخاضعة لوالية الدولة الساحلية أكƛر منه في  نأ وباعتبار

الدولة تتدخل من أجل تنظيمه ألفضل مصالحها في المناطق الخاضعة لواليتها  أعالي البحار، فƎن
لمبادƏ اومع ذلك يجƔ أن تƋخذ بعين االعتبار  دولية،ات عن طريق نصوص انفرادية أو اتفاقي

فهل كان تحديد المشرع الجزائري  ،)Ɣ.ق.م.أ(العامة للقانون الدولي واألحكام الموافقة التفاقية 
 Þلمناطق الصيد موافقا ألحكام قانون البحار الجديد  

  :بƋنهاالوطني  المياه الخاضعة للقضاء 11- 01قانون رقم الف المادة الƛانية من عرŎت 
المياه الداخلية والمياه اإلقليمية ومياه منطقة الصيد المحفوظة وفق تعريفها في التشريع الجاري به " 

  ".العمل
ǋ لŇى المشرع الدقةتحر  Þذا التعريفǋ الخاضعة للقضاء الوطني"  ماذا يقصد بعبارةفي"  
)sous juridiction nationale( ذه الǋ ذا الوصف كلǋ ل يشملǋذا مياهوǋ ل ما جاء بهǋ Þ

التعريف موافق لما استقر عليه قانون البحار الجديد في تحديده للمناطق البحريةÞ وǋل تجد منطقة 
انسجاما في قانون البحار الجديدÞ وǋل فيه نظام قانوني واحد للصيد يطبق وأساسا الصيد المحفوظة 

  المياه الخاضعة للقضاء الوطنيǋ Þذه على مجموع 
يحدد ǋذا القانون القواعد العامة لتسيير "  :يليمن ذات القانون على ما  3/1تنص المادة          

وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات وفقا لاللتزامات الدولية للدولة في مجال استغالل الموارد 
  ".البيولوجية وحفظها والمحافظة عليها في المياه الخاضعة للقضاء الوطني

                                                 
(1) : Sur ce point voir, BOUSHABA, op.cit P 28.  
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 ǋافق مع االلتزامات الدولية إال في مجال استغالل الموارد البيولوجية وحفظها ل يكون التو
Þماذا يقصد بااللتزامات الدولية Þل والمحافظة عليها دون مجاالت أخرى كتحديد مناطق الصيدǋ 

  قانون البحار الجديدÞ أم االتفاقات التي تبرم مع دول أخرى فقط ǋ  Þي
   :يليعلى ما القانون  اǋذ من 17من جهة أخرى تنص المادة 

  :اǓتيةيمارƩ الصيد البحري في المناطق " 
  ، نطقة الصيد الساحليم - 
  منطقة الصيد في عرƯ البحر،  - 
  .نطقة الصيد الكبيرم - 
مارƩ الصيد القاري في المياه القارية كالسدود والبحريات واألودية والسبخات والحواجز المائية ي

  ."التلية 
القاري يمارƩ في المياه القارية وǋي تخضع لسيادة الدولة اإلقليمية  ن الواضح أن الصيدم 

وال يƛير نظامها القانوني إشكاال حيƚ تطبق عليها قواعد استغالل  البري، ألنها توجد على إقليمها
  .قانون المياه خص، و باألاألمالك العمومية الوطنية

 الساحلي،نطقة الصيد م( البحري د ƛالƚ مناطق للصيدكن المشرع في ǋذه المادة قد حدŊل 
، على أي !دون أن يعرفها أو يبين امتدادǋا )الكبير نطقة الصيدم البحر،عرƯ  يف نطقة الصيدم
نص ذكرǋا في عن المناطق البحرية التي ǋذه الصيد ǋل تختلف مناطق اعتمد ǋذا التحديدÞ و Ʃأسا

  Þ المذكورة آنفا 11-01قانون رقم المن  2المادة 
ون البحار الجديد يمارƩ الصيد البحري في المياه الخاضعة لسيادة الدولة الساحلية سƔ قانح 

  .، كما قد يمارƩ في أعالي البحارلواليتهاأو في المياه الخاضعة 
هل ينسجم القانون الداخلي الجزائري في ǋذه المسƋلة بالتحديد مع القانون الدولي للبحارÞ ف 

قبل صدور قانون رقم  أي ،1996سنة ) Ɣ.ق.م.أ(فاقية اصة وأن الجزائر قد صادقت على اتخ
 أدرجهاوقد  خمƩ سنوات،) 05( عن لال يق ابم المائيات وتربية المتعلق بالصيد البحري 11- 01

 ،االتفاقية هǋذ أحكامدولي باحترام  التزام رتƋشيراته، مما يجعل على عاتق الجزائ نǋذا األخير ضم
       .ياǋا بما أنها تسمو عليهاوجعل قوانينها الداخلية تنسجم وإ

إلى  ،القانون الداخلي القانون الدولي على سموفي إطار احترام مبدأ  ،أن نتطرقلذلك يتعين علينا  
الجزائري لهاته تحديد القانون  نتناول ƛم ،)لفرع األولا(البحاروفق قانون  مناطق الصيد البحري

  ام وتوافق بين القانونين في ǋذه المسƋلةÞوما إذا كان ǋناك انسج) الفرع الƛاني(المناطق 
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  رمناƯق الصيد البحري وفق قانون البحا :اǓوللفرƱ ا
 قانون البحار الجديد في المياه الخاضعة لسيادة الدولة الساحلية وفق يمارƩ الصيد البحري      

رƩ في أعالي ، كما قد يما)الفقرة الƛانية( لواليتهاأو في المياه الخاضعة  )الفقرة األولى(
  .)لفقرة الƛالƛةا(البحار

ǍولǓنية  :الفقرة اƯعة للسيادة الوƮق الخاƯالمنا  
على البحر  ابكامل سيادته) Ɣ.ق.أم(الدولة الساحلية بمقتضى المادة الƛانية من اتفاقية  تعتمت 
المياه الداخلية وة ǋذا يعني أن المياه اإلقليمي ،بنفƩ الكيفية التي تتمتع بها على إقليمها البري اإلقليمي

  ."اإلقليم البحري "إنه ، تشكل جزءا من إقليم الدولة
 كما مƛلما ǋو عليه الحال بالنسبة لǘقليم البري، إلى المجال الجوي الذي يعلوه، السيادة،ǋاته تمتد 
ختصاصها أن للدولة الساحلية حق مباشرة ا ذلكيعني وإلى أعماق البحر وباطن تربته،  أيضا دتمت
، ناألمك من المجاالت وغيره ،الصيد البحريمجال  ليمي ومياǋها الداخلية فيعلى بحرǋا اإلق مالعا

  .والتشريع ، اإلدارة، الصحةالجمارك
عن البيان أن الصيد في  يغنو ،ǋذه االختصاصات التشريع الداخلي يتكفل بتحديد مضمون وأحكام 

 .ساحلية، حق خالص لهذه الدول ورعاياǋاالمناطق البحرية الخاضعة للسيادة اإلقليمية للدولة ال
الصريح ورضاǋا ممارسة السفن األجنبية للصيد في  اوبالتالي تنفرد بتنظيمه، ويتوقف على إذنه

حد من ǋذه السيادة واالختصاص العام سوى قيد وحيد ǋو المرور البرƏ للسفن يوال  المناطق،ǋاته 
ألخيرة أن تحترم قوانين وأنظمة ǋذه الدولة على ǋذه ا كاألجنبية في البحر اإلقليمي، ومع ذل

  .أƛناء مرورǋا بالبحر اإلقليمي ،المتعلقة بحفظ الموارد الحية وحماية األسماك
Ǘوƈ - Ǉالداخليةالميا)les eaux intérieures(: 

أو  المياه الداخلية إلى المساحات المائية األكƛر قربا أو التصاقا بالساحل، اصطالƟنصرف ي      
لك المياه التي تقع في الجانƔ المواجه لليابسة من خط األساƩ الذي يقاƩ منه تآخر، ǋي  بتحديد

  .عرƯ البحر اإلقليمي
لقد اǋتم القانون الدولي للبحار بتحديد المياه الداخلية، فƋشارت المادة الخامسة من اتفاقية و      

     :ه، في فقرتها األولى إلى أن1958الصادرة عام  لمتاخمةاجنيف بشƋن البحر اإلقليمي والمنطقة 
تعتبر المياه التي تقع في الجانƔ المواجه لǖرƯ من خط قياƩ البحر اإلقليمي جزءا من المياه " 

فت المياه الداخلية سارت في نفƩ االتجاه االتفاقية العامة لقانون البحار حيƚ عرŇو. "الداخلية للدولة
 ƚامنة حيƛالمواجه :"... قررت أنهفي الفقرة األولى من المادة ال Ɣتشكل المياه الواقعة على الجان

  . (1)"للبر من خط األساƩ للبحر اإلقليمي جزءا من المياه الداخلية للدولة

                                                 
   .12-11 ص، دار الفكر العربي، القاǋرة، 1985إبراǋيم العناني، قانون البحار، الجزء األول، : أنظر : (1)
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كن إن كانت المياه التي تنحصر بين الساحل وخط األساƩ الذي يبدأ منه قياƩ عرƯ البحر ل
األخرى منهاÞ وبالتالي ما ǋي المياه الداخلية ǋي جزء من المياه الداخلية، فما ǋي األجزاء  اإلقليمي
Þذه األو ككلǋ نƎخيرة تشمل مادامت اتفاقيات قانون البحار لم تعالج تعريف المياه الداخلية بدقة، ف

 Ưواألرصفة واألحوا Ɛالواقع والقانون الموان ƚلمراسي والخلجان والمضايقوامن حي     
البحار (وكذلك البحار الداخلية في أجزاء منها) احلإن وجدت بالقرƔ من الس(والقنوات البحرية 

  .(1))المغلقة، والبحار شبه المغلقة

  Þالبحر اإلقليمي Ʃالمياه الداخلية ويبدأ منه قيا Ʃالذي ينتهي عنده قيا Ʃلكن كيف نحدد خط األسا   
تها ضمن تبين من التطبيق العملي أن تعيين خط األساƩ المناسƔ يعود إلى الدولة الساحلية ذاي

يجƔ أن يستند ǋذا التحديد على أسƩ معقولة تتماشى مع الطبيعة الجغرافية و  قوانينها الداخلية،
  .فقا للقانون الدولي الذي يعطي لهذه اإلرادة المنفردة للدولة مظهرا دولياوللشاطƐ، و

آخر نقطة فجعلته تفاقية جنيف المعيار العام الذي يستخدم لتحديد خط األساƩ احددت  
نحسر عنها مياه الجزر، ووضعت إلى جانǋ Ɣذا المعيار العام معيارا احتياطيا يالئم الدول التي ت

ات فدعت إلى مد خطوط مستقيمة تصل بين ǋذه النتوءات واعتبار وءتتميز سواحلها بالتعاريج والنت
ياطي أيضا ǋذه الخطوط خط األساƩ الذي يبدأ منه قياƩ البحر اإلقليمي، وينطبق ǋذا المعيار االحت

  .على الدول التي تملك قرƔ سواحلها جزرا أو صخورا بارزة
عن ǋذه القواعد التي رسمتها محكمة العدل الدولية واعتنقتها ) Ɣ.ق.أم(لم تخرƜ اتفاقية و 

  .(2)1958اتفاقية جنيف لعام 
يتجزأ من إقليم السالف ذكره امتدادا طبيعيا لǘقليم البري، وجزء ال  دتعتبر المياه الداخلية بالتحديو

ت التشريعية الدولة الساحلية، وبالتالي تخضع لسيادتها اإلقليمية التي تمارƩ فيها كل االختصاصا
 .(3)القضائية والجزائيةواإلدارية و

 :)la mer territoriale( اǕقليميالبحر  - ثانيا

لة الساحلية تمتد فيما اإلقليمية ǋو مساحة من البحر مجاورة لشواطƐ الدو هالميا أو لبحر اإلقليميا 
إقليمها البري من خط األساƩ الذي تنتهي عنده مياǋها الداخلية إلى عدد معلوم من األميال  ءاور

  .البحرية نحو البحر العالي

                                                 
المجال الوطني، مطبعة الكاǋنة، : لدولي العام، الجزء الƛالƚأحمد أسكندري ومحمد ناصر بوغزالة، القانون ا: أنظر في تفصيل ذلك : (1)

     .144-105ص ،1998

  .383، ص 2002محمد المجذوƔ، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  :  (2)

  .247 – 246شارل روسو، القانون الدولي العام، ص  : (3)
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باعتبارات  ارتباطهاقد أƛارت مسƋلة تحديد البحر اإلقليمي الكƛير من الخالفات بالنظر إلى و 
ق الصيد واستغالل الƛروات األخرى، باإلضافة إلى أساسا في تحديد مناط تتمƛلمصلحية 

  .(1)األمنية ةاالستراتيجياالعتبارات 
ديما كان يحكم تحديد امتداد البحر اإلقليمي مبدأ تقليدي يقضي بƋن سلطة الدولة الساحلية ال ق 

ذا كانت المساحات البحرية التي تسيطر عليها سيطرة فعلية ابتداء من إقليمها البري، ل ىعل إالتمتد 
قد وقذيفة المدفع المنصوƔ على الشاطƐ، دى الذي تصل إليه متحدد ǋذه المساحات على أساƩ ال

عام " Bynker shock" "بينكرشوك"اƩ مسافة البحر اإلقليمي العالم الهولندي يوضع ǋذا المعيار لق
الدولة  واعتبر أن سلطان ،"غورسيوƩ«حيƚ استكمل ما بدأه سلفه  ،في مؤلفه عن البحار 1702

حدد حيGaliani "  ƚ"  "غالياني"، العالم 1782ينتهي حيƚ تنتهي قوة سالحها، ƛم جاء بعده عام 
  ).كم 5,5(المدى الذي تبلغه قذيفة المدفع بƛالƛة أميال بحرية 

ير أن التقدم الهائل، الذي طرأ منذ ذلك الحين، على صناعة المدافع، جعل من الصعƔ غ 
ǋا الحد العادي ذلك تسير بعƯ الدول على األخذ باألميال الƛالƛة باعتبار اعتماد ǋذه القاعدة، ومع

ية وإسلندا تراه في فلكن دول أخرى أعلنت أخذǋا بمعايير مختلفة، فالدول اإلسكندنا .ومƛالها، انجلترا
يا واليونان والهند وإيطاليا والمغرƔ والبرتغال وتركيا ويوغسالفيا اعتبرته ستة مبأميال وكولو 4
 ميال، 12أميال، في حين جعله االتحاد السوفياتي وبلغاريا ورومانيا  9ميال، والمكسيك جعلته أ

  .1958لسنة  180وكذلك جمهورية مصر العربية بالقرار الجمهوري رقم 
ير خالفات حادة بين ƛلهذا اعتبر امتداد البحر اإلقليمي من المسائل المعقدة التي تو 
الذي  ،تي ظهرت، وتفاقمت أحيانا، دفعت بالمؤتمر الƛالƚ لǖمم المتحدةير أن الخالفات الغ.(2)الدول

، إلى تبديد كل تردد حول اعتناق قاعدة اإلƛنى عشر ميال 1982أƛمر اتفاقية قانون البحار عام 
بحريا لتحديد اتساع عرƯ البحر اإلقليمي، وقننت المادة الƛالƛة من االتفاقية المذكورة ǋذه القاعدة 

ميال  12لكل دولة الحق في أن تحدد عرƯ بحرǋا اإلقليمي بمسافة ال تتجاوز :" أن بالنص على
  ".بحريا تبتدƏ من خطوط األساƩ المقررة وفقا لهذه االتفاقية

   :الصيد في المياǇ الخاƮعة للسيادة الوƯنية - ثالثا
مقتضى ǋذه و، نيةالمياه اإلقليمية إلى السيادة الوطومنطقة  ةالداخلي المياه تخضع منطقة        

أنواعه وقصره على  السيادة أن الدولة الساحلية من حقها تنظيم عملية الصيد واحتكاره بمختلف
، إذ ال توجد أي قاعدة من القانون الدولي العام تسمح لغير مواطني الدولة الساحلية رعاياǋا وحدǋم

قليمية لهذه الدولة، ǋاته اإلمكانية ال اإل أو المياه ةالداخلي أن يمارسوا الصيد بصفة احترافية في المياه
تنجم إال عن التزام انفرادي للدولة الساحلية أو معاǋدة دولية، أما مسƋلة وجود حق احتمالي في 
                                                 

  .26-17ق، ص انظر إبراǋيم العناني، المرجع الساب : (1)

(2)  :Ɣ380، ص ، المرجع السابقمحمد المجذو.  
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المشاركة في استغالل الموارد دون التزام من ǋذا النوع ال يطرƟ إال في المجاالت البحرية الواقعة 
  .(1)ميال بحريا 12وراء 

الالزمة لممارسة الصيد، كƋن تقصر الصيد في والتنظيمات ولة تصدر القوانين من ǋنا فالدو  
اتخاذ في فترات معينة من السنة على أنواع معينة من األسماك واألحياء البحرية، ولها الحق 

ى في البحر من اإلجراءات الالزمة لمنع تلوǋ ƚذه المساحة حتى ال تتƛƋر األحياء المائية بما يلق
لها الحق في إنشاء شركات مشتركة مع غيرǋا من الدول الستغالل ود ضارة، مخلفات وموا

، الƛروات السمكية، ومن حقها السماƟ لسفن أجنبية بالصيد مقابل الحصول على مبلƸ مالي معين
من حقها منع الصيد بطرق معينة مƛل الصيد بالمتفجرات أو الشباك الدقيقة التي توقع صغار و

، ولها أن تمنع بالطبع السفن األجنبية بƔ صيدǋا خسائر على المدى البعيديسحيƚ السمك قبل نموǋا 
  .من الصيد في مياǋها اإلقليمية إال بعد الحصول على إذن أو ترخيص منها

اكƔ األجنبية بالصيد في البحر اإلقليمي، من حق الدولة الساحلية رفي حالة قيام السفن أو المو
ومصادرة كميات األسماك  ،وفرƯ الغرامات عليهم ،صيادينومحاكمة ال ،القبƯ على ǋذه السفن

يمƩ  ،ا للسفن األجنبية في المياه اإلقليميةئك يعد إǋانة أو مرورا غير بريلالتي جرى صيدǋا، ألن ذ
  .(2)يهافمها وحسن النظام واألمن لبس

ي على رغم سعيها إلعداد بصفة مفصلة جدا قواعد قانون البحار، ال تحتو) Ɣ.ق.أم(تفاقية ا  
الصيد في المياه  –أية إشارة مباشرة لسلطات واختصاصات الدولة الساحلية في ǋذا الموضوع 

 يءرــــرور البــــلحق الم المواد المكرسةاكتفت بالتطرق إليه في ، –اإلقليمية األجنبية 
"le droit de passage inoffensif" نصت في المادة ƚأحكامها المتعلقة  19/2، حي Ưفي معر

في البحر اإلقليمي على منع السفينة التي تمر أن تقوم بƋي نشاط صيد في المياه  يءبالمرور البر
  .(3)اإلقليمية األجنبية

ǋو القيد الوحيد الوارد على سيادة الدولة، والذي مفاده أن للسفن  يءإذا كان المرور البرو  
دم اإلضرار بالسلم، ع :عناصرƛالƛة  توافر فƎنه يشترط فيه ،األجنبية الحق في عبور البحر اإلقليمي

  .عدم اإلضرار بحسن النظام، وعدم اإلضرار بƋمن الدولة الساحلية
يجƔ أن يتم المرور وفق األوضاع والقيود المقررة في القانون الدولي ووفق القوانين التي و  

لية أن تعتمد من حق الدولة الساحف، تضعها الدولة الساحلية بقصد تنظيم الصيد في بحرǋا اإلقليمي
ومن  ءوغيرǋا من القانون الدولي، قوانين وأنظمة بشƋن المرور البري 1982وفقا ألحكام اتفاقية 

                                                 
(1) : Daniel VIGNES, Giuseppe CATALDI et Rafael CASADO RAIGON, Le droit international de la pêche 
maritime, éditions Bruylant, l’Université de Bruxelles, 2000, p 50. 

الجزء الƛالƚ، دار النهضة العربية،  ،)البري، البحري، الجوي (لعام، الشخصية الدولية، اإلقليم علي إبراǋيم، القانون الدولي ا:  (2) 
  .360، ص 1997القاǋرة 

(3) : Daniel VIGNES, Giuseppe CATALDI et Rafael CASADO RAIGON, op.cit,  p51.  
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أǋمها حفظ الموارد الحية للبحر، ومنع خرق قوانين وأنظمة الدولة المتعلقة بمصائد األسماك 
  .(1))من االتفاقية21/1المادة(

صالحة في كل مكان يخضع لسيادة الدولة  ،إلقليميالقواعد المتعلقة بالصيد في البحر ا        
من الفرق الوحيد بين المياه الداخلية والمياه اإلقليمية في كي، الساحلية، وبالتالي في المياه الداخلية

غياƔ حق المرور في األولى، وينجر عن ǋذا أن للدولة الساحلية اختصاصات أكƛر اتساعا حتى في 
  . (2)د البيولوجيةمجال الصيد واستغالل الموار

  ةالوƯني وǗيةالمياǇ الخاƮعة لل: ةالثاني ةرقلفا
لمياه الخاضعة للوالية الوطنية، مناطق بحرية غير خاضعة للسيادة اإلقليمية لدولة الساحل، ا  

وإنما لهذه األخيرة عليها والية إقليمية محدودة وسلطات وظيفية معينة، وǋي تضم المنطقة 
فيما ورائها ليƩ للدولة و ،)الم االق الƣ( ي والمنطقة االقتصادية الخالصةالمتاخمة، الجرف القار
  .الساحلية أية والية إقليمية

Ǘوƈ - قة المتاخمةƯالمن ) La zone contiguë(: 
ميال بحريا من خط  24أكƛر من  ال تمتد إلى إلقليميالمنطقة المتاخمة منطقة مجاورة للبحر ا    

 Ưمنه عر Ʃالذي يقا Ʃر من األساƛالبحر اإلقليمي، وال تتعدى حقوق الدولة الساحلية عليها أك
   (3).حقوق رقابة من أجل فرƯ احترام قوانينها في مجال الجمارك والضرائƔ والهجرة والصحة

تفاقية األمم المتحدة لقانون البحار المنطقة المتاخمة منطقة وظيفية تمارƩ عليها ااعتبرت        
ات عن طريق المراقبة الجمركية والصحية، ومحاربة أنواع الهجرة السرية الدولة بعƯ االختصاص

وبالتالي تكون قد فصلت في طبيعتها، ويترتƔ  ،(4)كما اعتبرت ǋذه المنطقة جزء من أعالي البحار
حق المراقبة، الساحلية، لكن ǋذه األخيرة تتمتع فيها بدولة العن ǋذا الحكم أنها ال تخضع لسيادة 

ومنع السفن أذا الحق حق الرقابة في مجال الصيد، حيƚ تقوم بƎعطاء تراخيص عن ǋ عويتفر
األجنبية من اإلضرار بمواردǋا الصيدية، وعند قيام الدول األخرى بممارسة الصيد في ǋذه المنطقة 
فƎنها تلتزم بمراعاة حقوق الدولة الساحلية وقوانينها في مجال حماية الموارد الحية، وتلتزم كذلك 

  .فاقيات الدولية في ǋذا المجالباالت
وعلى ǋذا األساƩ، تقوم الدولة الساحلية بتحديد كمية الصيد، واألنواع القابلة للصيد، وإن لم تحترم  

نه يحق للدولة الساحلية التي ǋي طرف في االتفاقية أن تقوم ǋƎذه القوانين واالتفاقيات الدولية، ف

                                                 
  .362، المرجع السابق، صعلى إبراǋيم:  (1)

 (2) : Daniel VIGNES, Giuseppe CATALDI et Rafael CASADO RAIGON, op.cit, pp 60-61. 
  .)Ɣ.ق.م.أ(من اتفاقية  33المادة :  (3)

  ).Ɣ.ق.م.أ( من اتفاقية 86المادة :  (4)
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الذي ترفعه، وذلك في إطار التعاون مع  ها مهما كان العلمبالتزامات اإلخاللببضبط السفن التي تقوم 
  .(1)د الصيديةرالدول األخرى لمحاربة األفعال التي تستهدف اإلضرار بالموا

إذا كان البعƯ يظن أن المنطقة المتاخمة قد تجاوزǋا الزمن، خاصة بعد ظهور المنطقة و  
لمتاخمة مازال قائما، بحيƚ أن أغلƔ الدول االقتصادية الخالصة، غير أن النظام المتعلق بالمنطقة ا
ǋذه  الحقوق الممنوحة للدولة الساحلية علىفتتمسك به وǋو ال يختلط مع أنظمة المناطق األخرى، 

 وقد تكون أقوى منها إذ ،تصادية الخالصةن تلك الممنوحة لها في منطقتها االقتختلف عالمنطقة 
  . (2)ية والصحيةالسيطرة في فرƯ القوانين الجمركحد تصل إلى 

بنشاط الصيد البحري خارƜ مجال المراقبة عكƩ ما يحدƚ  ىǋذه المنطقة ال تعننشير أن و  
 .نطقة االقتصادية الخالصةفي الجرف القاري والم

   :)la zone économique exclusive( الخالصة اǗقتصاديةالمنƯقة  - ثانيا
   :المنƯقة اǗقتصادية الخالصةمفهوم  -1
 اأحدƚ نظاما جديد يالذ لقانون البحار من األوجه الجديدة نطقة االقتصادية الخالصةالمد تع        

لم يكن معروفا، وآخر ما وصل إليه الفكر القانوني لمواجهة مطالƔ الدول الساحلية في مد واليتها 
يف سنة ه اتفاقيات قانون البحار التي عقدت في جنتاإلقليمية إلى مسافة تبعد بكƛير عما سبق وأقر

1958.   
في االتفاقية الجديدة كنوع من الحلول التوفيقية التي تضمن تحقيق التوازن ) الم اإلق الƣ(اء إقرارج 

محتكرا لها بحجة  البحار مجاالبين المصالح المتعارضة للدول البحرية الكبرى التي تحاول جعل 
لع الدول النامية إلى إقامة نظام الحرية المزعومة ألعالي البحار التي تخدم مصالحها ليƩ إال، وتط

وفي  لوضع تحديد دقيق للوالية اإلقليمية للدولة الساحلية، أيضا وكمحاولة اقتصادي عالمي جديد،
إحدى التجديدات التي فرضتها ǋذه الدول في مجال قانون ) الƣالم اإلق (ǋذا السياق تعتبر 

لقانون  المتحدةالخامƩ من اتفاقية األمم الجزء  جسده حاليا واقعا قانونيا أصبحتكما  ،(3)البحار
له، وال  متد فيما وراء البحر اإلقليمي للدولة الساحلية ومجاورةتمنطقة من البحار  على أنها البحار
، وال تخضع ǋذه البحر اإلقليميميل بحري مقاسة من خط األساƩ لقياƩ  200 ناتساعها عيزيد 

         هذه األخيرة ǋي حقوق خالصة، حصرية، مانعة الساحلية، وكل ما ل لسيادة الدولةالمنطقة 
  .ارية ألغراƯ اقتصاديةئƛأو است

                                                 
  .)Ɣ.ق.م.أ( من اتفاقية 119 - 118 -117المواد :  (1)

، مذكرة لنيل 1982لقانون البحار عام  األمم المتحدة ةفاقياتديدوني بلقاسم، أجزاء أعالي البحار الخاضعة لوالية الدولة الساحلية في  : (2)
  .  44-43، ص 2003، رشهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، الجزائ

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية  ،ميلود دحماني، المنطقة االقتصادية الخالصة وإعادة التوزيع العادل للƛروة السمكية : (3)
  .688، ص 1986سياسية، العدد الƛالƚ والرابع، وال
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البحار الجديد إال أن الخالف ال يزال دائرا نون اتفاقية قا في) الƣالم اإلق (رغم تقنين مفهوم        
يقوم لكبرى، االتكييف القانوني لهذه المنطقة فهناك اتجاه تتبناه الدول البحرية  الدول بخصوصبين 

        من أعالي البحار تتقرر عليها بعƯ الحقوق الخالصة  على النظر إلى المنطقة باعتبارǋا جزء
للدولة الساحلية دون أن يؤƛر ذلك على طبيعة المنطقة باعتبارǋا جزء من أعالي  ةأو التفضيلي

نطقة من منظور الحقوق البحار، ƛم اتجاه تتبناه الدول النامية الساحلية وأساسه النظر إلى الم
وأخيرا يƋتي اتجاه وسط بين ǋذين االتجاǋين ينظر إلى  ،اإلقليمية المقررة عليها للدولة الساحلية

من أعالي البحار ولكنها ذات  االمنطقة على أنها ليست بحرا إقليميا وليست في الوقت ذاته جزء
   .) (Sui Generisذات مركز وطبيعة قانونية خاصةأو  (1)وضع قانوني خاص

باعتبارǋا ذات طبيعة خاصة يستند  نطقة االقتصادية الخالصةللم ين ǋذا التكييف القانونإ        
من االتفاقية  55وبƋعالي البحار، فالمادة  نطقة االقتصادية الخالصةلماإلى تحديد االتفاقية للمقصود ب

قة له صبحر اإلقليمي ومالمنطقة واقعة وراء ال نطقة االقتصادية الخالصةلما" :أشارت إلى أن
يحكمها النظام القانوني المميز في ǋذا الجزء، وبموجبه تخضع حقوق الدولة الساحلية وواليتها 

  .(2)"وحقوق الدول األخرى وحرياتهم لǖحكام ذات الصلة من ǋذه االتفاقية
ببعƯ تتعلق  )الƣ قالم اال(في قد منحت ǋذه االتفاقية حقوقا سيادية للدولة الساحلية و 
وحفظ ǋذه الموارد وإدارتها  ،ف واستغالل الموارد الحية وغير الحيةاوǋي استكش فقط األنشطة

واختصاص توليد الطاقة من المياه والتيارات والرياƟ وإقامة واستعمال الجزر والمنشƉت والتركيبات 
   .والبحƚ العلمي وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها

إذ ال تملك الدولة الساحلية في ǋذه المنطقة  )ق الƣالم اال(ة الكاملة على وǋذا يعني انتفاء السياد
سوى حقوق سيادية في مجاالت محددة وما خرƜ عنها، فƎن حقوق الدولة الساحلية شƋنها شƋن 
حقوق بقية الدول األخرى وذلك فيما يخص حرية المالحة واالتصاالت والتحليق ووضع الكابالت 

استخدام البحر المشروعة دوليا المتصلة بتشغيل السفن والطائرات وغيرǋا  وخطوط األنابيƔ وأوجه
   .والمتفقة مع األحكام األخرى من ǋذه االتفاقية

ها أو إعاقتها أو تغييرǋا من قبل الدولة لوǋذه الحريات التي منحت للدول األخرى ال يجوز تعطي    
) الƣ قالم اإل(الدولة الساحلية، وبهذا فƎن  الساحلية إال في الحالة التي يترتƔ عليها مساƩ بحقوق

تختلف عن البحر اإلقليمي الذي يخضع لسيادة الدولة الساحلية، وال يرد على حقها في ممارسة تلك 
السيادة إال قيد المرور البرƏ وال تسمح لممارسة الحريات المذكورة على البحر اإلقليمي إال 

                                                 
(1) : ،Ưمعو Ÿوالبلدان العربية نوناألبعاد اإلنمائية لقا"جالل عبد ا ƚالƛمع إشارة خاصة إلى "البحار الجديد ومصالح بلدان العالم ال ،
معهد البحوƚ والدراسات  ،ة والƛقافة والعلوم، دراسات لمجموعة من الباحƛين العرƔ، المنظمة العربية للتربينطقة االقتصادية الخالصةالم

 Ʃ471 - 470، ص 1989العربية، تون.  

    .ǋذه المادة لم توضح الطبيعة القانونية للمنطقة االقتصادية الخالصة ولكنها أخضعتها لنظام قانوني مميز ومقرر بهذه االتفاقية):2(
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 الصةالخ االقتصاديةنطقة للم يةعلى اختالف الطبيعة القانونبموافقتها، مما يدل داللة واضحة وأكيدة 
  .عن الطبيعة القانونية للبحر اإلقليمي

المنطقة  ،دت أعالي البحارالتي حدŇ ،من االتفاقية 86 المادة استبعدتومن جهة أخرى   
جزء تنطبق أحكام ǋذا ال" :بقولها الوصفمن المناطق التي ينطبق عليها ǋذا  االقتصادية الخالصة

أو البحر اإلقليمي أو المياه  الصةاالقتصادية الخنطقة لما على جميع أجزاء البحر التي ال تشمله
الداخلية لدولة ما، وال تشملها المياه األرخبيلية وال يترتƔ على ǋذه المادة أي انتقاص للحريات التي 

  ."58وفقا للمادة  نطقة االقتصادية الخالصةالم تتمتع بها جميع الدول في
ال تعتبر جزءا من أعالي البحار وبناء ) ق الƣالم اإل(يدل داللة واضحة على أن فهذا النص   

ال تدخل تحت ) الƣ قالم اإل(من االتفاقية يتبين لنا أن  86و 55وبداللة المادتين  ،على ما تقدم
اصة قانونية خ عةيطبوصف من األوصاف التي وردت في المادتين المذكورتين وإنما تعتبر ذات 

  .(1)يحكمها الجزء الخامƩ ونصوص أخرى من االتفاقية
  :الخالصة ةاǗقتصاديالصيد في المنƯقة  - 2

، حيƚ )الم اإلق الƣ(جديدا للصيد في  االبحار تنظيمالمتحدة لقانون  ماألم اتفاقية تضمنت       
Ňت للأقرǋ روات الحية الموجودة فيƛذه المنطقة وذلك دولة الساحلية الحق في أن تستغل منفردة ال

شاملة للموارد الحية وغير  للمنطقة من حقوق عامة في االستغالل االقتصاديلها ضمن ما أقرŇته 
  :ǋذه الحقوق على النحو التالي تفاقيةاالمن  56/1دت المادة حدŊ قدو ،الحية

  :الصةالخ قتصاديةاال نطقةللدولة الساحلية في الم "
تغالل الموارد الطبيعية، الحية منها وغير الحية، للمياه التي لغرƯ استكشاف واس :سياديةحقوق / أ

وكذلك فيما يتعلق ، (2)تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ ǋذه الموارد وإدارتها
باألنشطة األخرى لالستكشاف واالستغالل االقتصاديين للمنطقة، كƎنتاƜ الطاقة من المياه والتيارات 

Ɵوالريا."..  
         Ňالم اإل(ت االتفاقية العامة فكرة إن أقرƣق ال (Ŏسة بذلك الواقع الجديد في عملية التمدد مكر

القاري المستمر في البحار الذي فرضته المصالح االستراتيجية واالقتصادية للدول الساحلية، إال أنها 
كما فعلت  ،(3)بحراعتمدت مفهوم الحقوق السيادية في بيان النظام القانوني لهذه المنطقة من ال

                                                 
دراسات لمجموعة  ،، قانون البحار الجديد والمصالح العربية"صادية الخالصةالوضع القانوني للمنطقة االقت" جابر إبراǋيم الراوي، :  (1)

 Ʃوالدراسات العربية، تون ƚقافة والعلوم معهد البحوƛالمنظمة العربية للتربية وال ،Ɣين العرƛ152ص ، 1989من الباح.  

أي أن الدولة لها حق وضع النظم " تنظيمها "ة واألنسƔ استخدام لفظ ،" it" managing ترجمة للكلمة" إدارتها" استخدمت لفظة  : (2)
الخاصة بكيفية االستفادة من تلك الموارد وǋذا ǋو المعنى الذي تقصده عبارة النص األصلية، أنظر محمد طلعت الغنيمي، القانون الدولي 

  .238، ص 1998البحري في أبعاده الجديدة منشƋة المعارف باإلسكندرية، 

القانوني للبحار واألمن القومي العربي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة األولى،  م حداد، التنظيميسل : (3)
   .56-55، ص 1994

Mis en forme : Exposant
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القاري أين تمارƩ الدولة الساحلية حقوقا سيادية من أجل البحƚ عن الموارد  فبالنسبة للجر
بمعنى  ،من االتفاقية أن ǋذه الحقوق ǋي حقوق حصرية 77نت المادة بيŇ  فقد ،واستغاللهاالطبيعية 

لة الساحلية إلى التنقيƔ أنه ال يحق ألحد ممارسة أي نشاط على ǋذا الجرف حتى وإن لم تعمد الدو
  .فيه واستغالل موارده

التي تتيح للدولة الساحلية في حالة سماحها  من االتفاقية 73نشير ǋنا أيضا إلى نص المادة و 
قضائية  دعاوىالسفن وتفتيشها واحتجازǋا وإقامة  تفقدحق  )الƣالم اإلق (لدول الغير بالصيد في ل

لضمان االمتƛال للقوانين واألنظمة التي تعتمدǋا الدولة ضدǋا وفقا لما تقتضيه الضرورة وذلك 
  .1982تنظيما لنشاط الصيد والتي تتالءم مع أحكام اتفاقية 

الحق السيادي على ǋذا النحو يجعل شخص الغير خاضعا ألحكام قوانين ونظم الدولة ف 
  .والنظميجوز للدولة الساحلية محاكمة المخالفين لتلك القوانين و ،الساحلية
ما عن نطاق الحق السيادي فƎنه يسري على أعمال استكشاف الموارد الطبيعية كƋعمال أ 

ة ووصيد األسماك وأعمال التنقيƔ عن مصادر الƛر ءليǔالتنقيƔ عن البترول أو األصداف أو ال
نيوم وكافة األعمال األخرى المتعلقة بƋنشطة رايز وحديد ويونالمعدنية بقاع تلك المنطقة من منغ

  .(1)كشاف واالستغالل االقتصادية، كƎنتاƜ الطاقة من المياه والتيارات والرياƟاالست
فقط، مرتبطة  "pouvoirs fonctionnels"وǋذا يعني أن للدولة الساحلية سلطات وظيفية   

بالحقوق المعترف بها والممنوحة لها والمتعلقة بالموارد الطبيعية، من بينها موارد الصيد، وبذلك 
المتعارضة للبلدان الساحلية والبلدان  قفمفهوم الذي أƛبت في محاولة تقريƔ الموايختلف ǋذا ال

  .المطالبة بحرية البحار عن مفهوم السيادة
ƈ - السيادة الكاملة ومفهوم الحقوق السيادية ƈيقول األستاذ فودييه : الفارق بين مفهوم مبد
)Wodié(  ما يلي السيادةعن :  
  : مجمل الحقوق المرتبطة بصفة السيد والتي يمكن تلخيصها فييمكن تحليل السيادة بƋنها " 
  " .حصرية الصالحيات  -3 ،الشمولية - 2 ،االستقالل الذاتي -1

  : ما يلي الحقوق السياديةفي حين يقول عن 
دون صفة الشمولية في الحصرية واالستقالل الذاتي،  :ال تنطوي حقوق السيادة إال على صفتين" 

  (2)".مر يتعلق بحقوق محددة الصالحيات ألن األ
                                                 

، ص 1999منشƋة المعارف باإلسكندرية، الطبعة األولى،  القانون الدولي للبحار والمشكالت البحرية العربية، عبد المنعم محمد داود،:  (1)
80 –81.  

(2): «La souveraineté peut s’analyser comme une totalité, l’ensemble des droits attachés à la qualité de souverain et que 
nous pouvons résumer dans :  
        1- L’autonomie – 2- la plénitude et 3- l’exclusivité  des compétences. 
 Les droits souverains n’en comportent que deux: l’exclusivité et l’autonomie à l’exclusion du caractère plénier des 
compétences parce qu’il s’agit de droits finalisés ». 

Voir  F. WODIE, Intérêts économiques et le droit de la mer, R.G.D.P, 1976, p 746. 
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السيادة الكاملة التي تمارسها على إقليمها ) الƣ االق الم(في تملك الدولة الساحلية ال ǋذا يعني أن 
يرد على  الذي un droit de juridiction » « لكن لها حق اختصاص ،البري أو على بحرǋا اإلقليمي

 Ưذا االختصاص المحدد  الوظائف،بعǋ خاص يبرر ممارسة  مضمون،الفيما عدا Ʃال يوجد أسا
  .الحقوق من طرف الدولة الساحلية، والقواعد التقليدية التي أعدت ألجل أعالي البحار الزالت تطبق

لها  أي، دة، تكون الدولة الساحلية سيŎمعينة ومحددة من جهة أخرى حينما يتعلق األمر بوظائف
ǋذه المنطقة، وكذا تنفيذ  تطبق داخل وظائفال بشƋن ǋذه الحق الخالص دون غيرǋا في سن قواعد

  .التدابير المتخذة
بحقوق سيادية على الموارد الطبيعية في ǋذه المنطقة  التمتعوإن كانت الدولة الساحلية يمكنها       

توسيع ف، ال يمكنها أن تطالƔ أو تمارƩ أية سيادةلكن واليتها  أووتمارƩ نتيجة ذلك اختصاصها 
  .(1)الساحلية محدد بدقة في االتفاقية الوالية للدولة

Ɣ -  الموارد Ǎق(في  الصيديةحقوق الدولة الساحلية علǗالم ا ơحق للدولة الساحلية أن تقوم ي :)ال
باستكشاف واستغالل الموارد الطبيعية الحية في منطقتها االقتصادية سواء كانت تلك الموارد نباتية 

أو أسفل السطح أو في قاع البحر، وتشمل األسماك كƛيرة أو حيوانية والتي تسبح في عمود الماء 
االرتحال والحيوانات الƛديية واألسماك الراقدة التي تعيƫ على القاع إما ƛابتة عليه أو قادرة على 
الحركة دون اتصال به كالحيوانات البحرية الالحشوية والقشريات والحيوانات الرخوية واإلسفنج 

  .باتات واألعشاƔوذلك فضال عن الن... وغيره
التي تستهدف المحافظة  الساحلية على الموارد الطبيعية الحية الدولة يمكن إجمال حقوقو      
  :في النقاط التالية عليها

ق تحديد كمية الصيد المسموƟ بها وبيان الضوابط التي تنظم ǋذا الحق وتكفله للدولة ح -1
  الساحلية،

  ،لƛروات الحيةعلى استغالل االة لفعŇالرقابة ا حق -2
الحق في تقدير الكمية التي تقدر على صيدǋا أو جنيها وعندما ال يكون باستطاعتها جني الكمية  -3

 Ưوذلك مقابل دفع تعوي Ưن لها الحق في أن ترخص للدولة األخرى جني الفائƎبها، ف Ɵالمسمو
  .(2)عن تلك التراخيص

واسعة في  احلية بƎعطائها حقوقمن ǋنا يتضح أن االتفاقية أرادت تفضيل الدولة السا  
 Ɵا الحق في تقدير كمية الصيد المسموǋاستغالل الموارد البيولوجية للمنطقة، لدرجة أنها تملك لوحد

  .بها، وتقدير قدرتها على جني ǋذه الكمية وتحديد الفائƯ منها

                                                 
(1): Daniel VIGNES, Giuseppe CATALDI et Rafael CASADO RAIGON, op.cit, p 73. 

  .)Ɣ.ق.م.أ( من اتفاقية 62/2المادة : (2)
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تنص على إشراك الدول المعنية وكذا  )Ɣ.ق.م.أ(من اتفاقية  61ومع ǋذا فƎن المادة   
ǋذا ما من شƋنه وعند وضع الدولة الساحلية للتقديرات اǓنفة الذكر،  (1)المنظمات الدولية المختصة

أن يقلص إلى حد ما من السلطة التقديرية للدولة الساحلية، وللدولة كذلك أن تحدد األنواع التي 
فرƯ راحات يسمح بصيدǋا، سواء فيما يتعلق بالسالالت أو الكميات، وكذا تنظيم مواسم الصيد و

بيولوجية يمنع فيها الصيد، باإلضافة إلى تحديد أعمار األسماك المسموƟ بصيدǋا وكذلك تحديد 
  .المسموƟ باستخدامها أنواع شباك الصيد

للدولة الساحلية اختصاص حفظ وإدارة الموارد الحية، ألنها  )Ɣ.ق.م.أ( قد أعطت اتفاقيةو       
، لها الحق أن تنص في تشريعاتها على إلزامية لذلكطبيقا تو ،صاحبة المصلحة األولى في الƛروة

  .وضع مراقبين على السفن التي تمارƩ الصيد في المنطقة، وإنزال حمولة الصيد في موانئها
من بينها الصعود إلى ظهر  ،من االتفاقية أن تتخذ بعƯ التدابير 73ا طبقا للمادة هما يمكنك       

القضائية ضدǋا متى كانت ضرورية لتنفيذ قوانينها  الدعاوىقامة السفينة وتفتيشها واحتجازǋا وإ
  .وأنظمتها وفقا ألحكام ǋذه االتفاقية

يمكن للدولة الساحلية أن تقوم بواسطة سفنها وطائراتها من االتفاقية  111ووفقا للمادة        
تقاد بƋن السفينة قد الحربية بمطاردة السفينة األجنبية عندما تتوفر لديها أسباƔ وجيهة تدعو لالع

ولكنه ال يوجد نص واضح في  ،التابعة لها )الم اإلق الƣ(المطبقة في  تهاوأنظم هاانتهكت قوانين
، بل أن المادة )الƣ الم اإل ق(االتفاقية يسمح للدولة الساحلية باستخدام القوة لضمان تنفيذ قوانينها في 

ا نصت عليه لقوة أو التهديد باستعمالها كممن االتفاقية تنص على الحظر العام الستخدام ا 301
  .من ميƛاق األمم المتحدة 2 الفقرة الرابعة من المادة

ومع ǋذا فƎن االعتبارات األمنية للدولة الساحلية التي تتمتع بحقوق السيادة لغرƯ استكشاف 
عتراف لها ، تجعل من الملح االتصاديةواستغالل وصيانة الموارد الطبيعية الكائنة في منطقتها االق

، وعند استعراƯ السوابق الدولية نجد أن تصاديةرƯ رقابة مانعة على أي استخدام لمنطقتها االقفب
  .(2)الضرورةالدول غالبا ما تبرǋن على استعدادǋا للجوء إلى إجراءات العنف في حالة 

اقƔ على تلك األنواع المهددة باالنقراƯ وتع اصطياديحق للدولة الساحلية أيضا أن تمنع         
  .(3)أو تقييده ار استغاللهحظالتصرفات، ومن تلك األنواع الƛدييات البحرية التي يحق لها 

  ما يحق لها التعاون مباشرة أو عن طريق منظمات دولية مناسبة في صيد األنواع كƛيرة ك  
  

                                                 
واللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة  ،)FAO(ولعل من أǋم المنظمات المعنية بهذا األمر منظمة األمم المتحدة لǖغذية والزراعة : (1)

  .حدةللمجلƩ االقتصادي واالجتماعي التابع لǖمم المت

سيدي محمد ولد القاسم، المناطق البحرية الخاضعة للوالية الوطنية في ظل القانون الدولي للبحار والتشريع الموريتاني، رسالة  :(2)
  .153، ص 2001ماجستير، كلية الحقوق، 

  .)Ɣ.ق.م.أ(من اتفاقية  65المادة  :(3)
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  .(1)االرتحال، قصد تƋمين حفظ ǋذه األنواع واالنتفاع بها على الوجه األمƛل
واتخاذ التدابير لحفظها وتنظيم  ءإلى حقها في صيد األنواع البحرية النهرية السرضافة إ  

الء دولة المنشƋ اعتبارا خاصا في جني وصيد األنواع التي يكون منشؤǋا في يصيدǋا، مع إ
وفي حالة االرتحال تبرم الدول اتفاقات لحفظ وإدارة ǋذه األنواع، وكذلك الحال بالنسبة  أنهارǋا،
   (2).ءالنهرية البحرية السرلǖنواع 

الدولة  عاتق قع علىي :)المÛ اǗقÛ الơ(في  الصيدبةƋزاƅ الموارد التزامات الدولة الساحلية  -  ج
يعية الحية وإدارتها إدارة ماية الƛروات الطبح التزام ،الخالصة ةاالقتصادي ةفي المنطق ،الساحلية
 اللتزام بحماية البيئة البحريةا، لمالحة الدوليةدم إعاقة اع: إلى جانƔ التزامات أخرى مƛل ،رشيدة

  .عيين الحدودتو
لذي في أن تقرر كمية الصيد ا 61ن حق الدولة الساحلية وفقا للفقرة األولى من المادة إ  

جل أ ، يرتبط بوجوƔ اتخاذǋا لكافة التدابير المناسبة منتصادية الخالصةقاالتسمح به في منطقتها 
Ɣ تلك وتبقية وحمايتها من خطر االستغالل المفرط الذي يؤدي إلى نضحفظ وإدارة الموارد الم

الƛروة ويتم ذلك بالتعاون بين الدولة الساحلية التي قد يتعذر عليها القيام بهذه المهمة وحدǋا، 
المختصة في ǋذا الشƋن والتي تهدف  (3)والمنظمات الدولية المختصة سواء كانت إقليمية أو عالمية

اƛر وتجديده ليدر منتوجا وافرا، قابال للدوام واالستمرار، بمراعاة العوامل البيئية إلى تنظيم التك
  .لى اإلحصائيات وإقامة التعاون الدوليإاالقتصادية، مع االعتماد على األبحاƚ العلمية واللجوء 

ط بين على الدولة الساحلية صون أرصدة األنواع المجتناة أو تحديدǋا ومراعاة أنماط الصيد والترابو
  .السالالت السمكية

عندما ال يكون باستطاعة الدولة الساحلية جني الكمية المسموƟ بها من األسماك في منطقتها و
االقتصادية، فƎنه يجƔ عليها أن تتيح للدول األخرى فرص صيد ǋذه الكمية الفائضة وذلك عن 

  .(4)طريق االتفاقيات
ǖجانƔ، كما يمكن أن يتم صيد الفائƯ لابل قد تكون االتفاقيات عبارة عن رخص صيد تمنح بمق

بواسطة شركات مختلطة تنشئها الدولة الساحلية مع الدول األجنبية، وفي ǋذه الحالة عليها أن 
تراعي االختالل االقتصادي للدول التي اعتاد رعاياǋا الصيد في المنطقة، والتي شاركت في 

                                                 
  .)Ɣ.ق.م.أ(اتفاقية  من 64/2المادة  : (1)
  .156المرجع السابق،  ص  القاسم،، انظر أيضا سيدي محمد ولد )Ɣ.ق.م.أ(ن اتفاقية م 66المادة  : (2)

فهي  :ءرما األنواع النهرية البحرية السأ األنواع التي تتزاوƜ في األنهار وتعيƫ في البحار: ءيقصد باألنواع البحرية النهرية السر *
  .واألنهار األنواع السمكية التي تتزاوƜ في البحار وتنتقل بين البحار

  .)Ɣ.ق.م.أ(اتفاقية  من 61من المادة  2لفقرة ا :(3) 
  .)Ɣ.ق.م.أ(اتفاقية  من 62/2لمادة ا : (4)
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ات التي تقدمها عادة سفن ǋذه الدول عن كميات وذلك عن طريق البيان (1)البحوƚ المتعلقة بƋرصدتها
  . الصيد وأنواع األسماك التي قام ǋؤالء باصطيادǋا

الدول الساحلية ملزمة باإلعالن عن التدابير التي تتخذǋا لحفظ وإدارة الƛروات الحية كما أن   
الدول أن  في منطقتها االقتصادية، وعندما تكون األرصدة مشتركة بين دولتين أو أكƛر، فƎن على

  .(2)تتعاون وتنسق جهودǋا لضمان حفظ وتنمية ǋذه األرصدة
على الدولة الساحلية أن تتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية المتخصصة، لتƋمين حفظ   
وضمان االنتفاع بها على الوجه األمƛل  األنواع السمكية المهددة باالنقراƯو كƛيرة االرتحال األنواع

  .(3)أو خارجها )الم اإلق الƣ(ل سواء كان ذلك داخ
الخاص بتطبيق تدابير االتفاقية العامة  1996منذ توقيع اتفاق لكن تجدر اإلشارة إلى أنه   

 13/07/1999المتعلقة بحماية األرصدة المشتركة واألنواع كƛيرة االرتحال، لم تصادق عليه حتى 
  .ǋ(4)ذه األنواعيدل على تهاون الدول في حماية مƛل  مما ،دولة فقط 22إال 

ء، فƎن دولة المنشƋ ملزمة بالتشاور مع الدول األخرى رما بالنسبة لǖنواع البحرية السأ  
االقتصادية لحفظ ǋذه األنواع في جميع المياه التي تقع في اتجاه البر من الحدود الخارجية للمنطقة 

في  جنيهالى الدولة الساحلية التي يمنع ع ءونفƩ الشيء بالنسبة لǖنواع النهرية السر ،(5)الخالصة
ال وفقا لǖنظمة المتعلقة بهذه األنواع والتي تشترط إدارتها بالتعاون مع الدولة إ تصاديةمنطقتها اإلق

 .(6)التي تنتقل نحوǋا ǋذه األسماك

  : )plateau continental)  Leالقاريالجرف  - ثالثا
 ةكبير وقد أƛار تعريفه معضالت ،)7(ف القاريرة على الجريطلق الفقهاء العرƔ تسميات كƛي          

نه اختالف في بسبƔ امتزاƜ مفهومه ببعƯ العوامل الجغرافية والجيولوجية، األمر الذي ترتƔ ع
فاالنحدار التدريجي لقاع البحر  العوامل،من تƛƋير تلك  وما أن تحديده لم يخلكالمفاǋيم القانونية، 

إذ يكون في بعƯ األحيان تدريجيا وأحيانا أخرى  ى،أخرلى إيختلف من شاطǓ Ɛخر ومن قارة 
  .األمر الذي جعل عملية تعيين الحدود صعبة للغاية ،الكبيرة لقاع البحر قيكون مفاجئا في األعما

                                                 
  ).Ɣ.ق.م.أ(اتفاقية  من 62/3لمادة ا :(1)

  ).Ɣ.ق.م.أ(اتفاقية من  63/1لمادة ا: (2)

  ).Ɣ.ق.م.أ(اتفاقيةمن  65و 64 تينالماد :(3)

  .167رجع السابق، ص أنظر سيدي محمد ولد القاسم، الم :(4)

  ).Ɣ.ق.م.أ(من اتفاقية 67من المادة  3و  2الفقرتين  :(5)

  ).Ɣ.ق.م.أ(اتفاقية من 67من المادة  3الفقرة  :(6)

 – حافة القارة –األكمة البرية  -طفطاف البر –جناƟ البر  –اإلفريز القاري، العتبة القارية، الرفرف القاري، سيف القارة : من أبرز التسميات  :)7(
  .الرف القاري –الرصيف القاري 

والدكتور حامد سلطان الذي اعتد باصطالƟ االمتداد  –ونشير على سبيل المƛال إلى الدكتور طلعت الغنيمي الذي استحسن إطالق اسم اإلفريز القاري 
مدته جامعة الدولة العربية، أما اتفاقية األمم القاري، أما مجمع اللغة العربية المصري فقد اعتمد اسم الرصيف القاري وǋو ذات االصطالƟ الذي اعت

  . المتحدة فقد أسمته الجرف القاري، ولذلك نƋخذ بهذه التسمية في معرƯ دراستنا
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نت بسبƔ ف علماء الجيولوجيا الجرف القاري بƋنه أجزاء مغمورة من القارات تكوŇعرŎي  
  .طغيان مياه البحار والمحيطات على ǋوامشها

قون بين أقسام الجرف القاري، حيƚ يسمون ما من الناحية الجغرافية، فƎن العلماء يفرŎأ  
 plateau continentalمتر بالرف القاري 200طء إلى عمق تدرƜ البحر من الشاطƐ وانحداره بب

  talus continentalيسمى ذلك بالمنحدر القاري  ترم 2500يهوي االنحدار إلى عمق  وعندما
، أما  le galis continentalيسمى بالعتبة القارية ترم) 6000( تة آالفتجاوز العمق سوعندما ي

  .)plaines abyssales )1يسمى بالسهول الفورية فعندما يستوي قاع البحر في أعماقه البعيدة 
قد لوحظ منذ زمن بعيد أن شاطƐ البحر يتدرƜ تحت الماء حتى يصل إلى منطقة معينة و        
   .)2(ق فجائي، وتعد تلك المناطق غنية بالƛروات السمكية والبتروليةعندǋا عم

       Ňق.م.أ( اتفاقية من 76المادة الفقرة األولى من  فتعر.Ɣ(  بما يليالجرف القاري:  
التي تمتد إلى ما  المغمورة،يشمل الجرف القاري ألي دولة ساحلية قاع وباطن أرƯ المساحات "

ميع أنحاء االمتداد الطبيعي إلقليم تلك الدولة البري حتى الطرف وراء بحرǋا اإلقليمي في ج
ميل بحري من خطوط األساƩ التي يقاƩ منها عرƯ  200أو إلى مسافة  القارية،الخارجي للحافة 

  ".البحر اإلقليمي، إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة
تحديدا عندما أشارت إلى أن الجرف القاري يشمل االمتداد ر أكƛ منها كانت الفقرة الƛالƛةو  

المغمور من الكتلة البرية للدولة الساحلية وتتƋلف من قاع البحر وباطن األرƯ للجرف والمنحدر 
  .)3(واالرتفاع ولكنه ال يشمل القاع العميق للمحيط بما فيه من ارتفاعات متطاولة وال باطن أرضه

أن يƛير بعƯ اللبƩ وذلك باستخدامها  76أوردته المادة من شƋن التعريف الذي لكن   
  .مصطلحا ومعيارا جديدا وǋو الطرف الخارجي للحافة القارية في تعريف الجرف وفي تحديده

، أنه لم يضع أرضية سليمة من شƋنها أن تقطع ǋذا التعريفعن  رمن المشاكل التي يمكن أن تنجو
ميل وبين فكرة المساحة  200بيعي عندما يصل إلى دابر كل نزاع، حيƚ مزƜ بين االمتداد الط

  .ميال 350عندما ال يصل االمتداد إلى ǋذه المسافة أو يتعدى 
المادة تم اعتماد طريقة تحديد الطرف الخارجي للحافة القارية، إذا ǋذه في الفقرة الرابعة من ف

  : إحدى الطريقتينميل بحري من خط األساƩ وذلك باستخدام  200تجاوزت تلك الحافة امتداد 

                                                 
 .95يدي محمد ولد القاسم، المرجع السابق، ص س :)1(

)2( : Ɣا القاري بموجǋريح ترومان الصادر في تصاألمر الذي دعا الواليات المتحدة األمريكية أن تعلن واليتها على امتداد
 .ƛالƛة عشر ألف صنف من األسماك الصالحة في غالبيتها لالستهالك فƛمة ،28/09/1945

 .اع المحيط وقيعان البحار العالية خارƜ حدود الوالية اإلقليمية للدولة تسمى التراƚ المشترك لǘنسانيةق :)3(
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ميال بحريا للربط بين نقاط ƛابتة يتم تعيينها بƎحداƛيات  60خطوط مستقيمة ال يزيد طولها على / أ
العرƯ والطول وذلك بالرجوع إلى أبعد النقاط الخارجية الƛابتة التي يقل سمك الصخور الرسوبية 

  .رمن أقصر مسافة من ǋذه النقطة إلى سفح المنحد % 1في كل منها عن 
Ɣ / ذا الخطǋ والطول على أال يتجاوز Ưيات العرƛحداƎابتة تعين بƛ خط مرسوم يربط بين نقاط

  .ميال بحريا من سفح المنحدر القاري 60
وقد أبانت الفقرة السادسة عدم ابتعاد الحدود الخارجية للجرف القاري أو تلك النقاط الƛابتة بƋكƛر من 

Ʃ منها عرƯ البحر اإلقليمي، أو أال تبعد بƋكƛر من ميل بحري من خطوط األساƩ التي يقا 350
م الذي يربط بين األعماق التي 2500عن التساوي العمقي عند  تين األولىئميل بحري بعد الما 100

  .م2500متر أو عند األعماق البالƸ مداǋا  2500تبلƸ مداǋا 
لقارية مƛل ǋضابها مع استبعاد مناطق المرتفعات المغمورة التي ǋي عناصر طبيعية للحافة ا

  .وارتفاعاتها ومصاطبها ونتوءاتها
لكابالت ممارسة مد ا ها فيحق إلى جانƔ، الجرف القاري منطقة في يحق للدولة الساحلية        

ممارسة حق  ،إقامة الجزر االصطناعية والمنشƉت والتركيبات والحفروخطوط األنابيƔ المغمورة و
وǋذا الحق من الحقوق السيادية التي تتسم بƋنها حصرية  استكشاف واستغالل الموارد الطبيعية

 الطبيعية،ومانعة بمعنى أنه إذا لم تقم الدولة الساحلية باستكشاف واستغالل موارد الجرف القاري 
  .الساحلية ةدون موافقة صريحة من الدول لكذفال يجوز ألحد أن يقوم ب

النص أن ǋذه الحقوق ال تؤƛر في من االتفاقية نفسها حرصت على  78وإذا كانت المادة   
إال أنها أضافت أن  هالنظام القانوني للمياه التي تغمر الجرف القاري وال للمجال الجوي الذي يعلو

والحريات ممارسة الدولة الساحلية لحقوقها على ǋذا الجرف يجƔ أال تمƩ المالحة أو الحقوق 
  .الدول األخرى المعترف بها لسائر

       ǋ ناك تداخل بين الجرف القاري وويالحظ أن)ƣذه األخيرة، فمن المعروف أن )الم اإلق الǋ 
التي تلي البحر  لذلك فهي المنطقة اإلقليمي،ميل بحري مقاسة من خط األساƩ للبحر  200تمتد إلى 

حتى الطرف الخارجي  ياإلقليم البحر كما أن الجرف القاري يمتد إلى ما وراءاإلقليمي مباشرة، 
مع مالحظة جواز امتداد الجرف  ،ميل بحري من خطوط األساƩ 200قارية أو إلى مسافة للحافة ال

   .القاري ألبعد من ذلك
ميل أو أكƛر بالنسبة  200تمتد كل منهما إلى  )الم اإلق الƣ(إذن منطقة الجرف القاري و  

يتعلق بقاع  حظ أنها أعطت للدول حقوقا فيمالكن المتمعن في نصوص االتفاقية يال  للجرف القاري،
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Ʃي الحقوق المقررة  إوتلك الحقوق المشار إليها  ،)1(البحر وباطن أرضه وفقا للجزء السادǋ نما
  .)الم اإلق الƣ(للدول في مجال 

أو في منطقة الجرف القاري في  )الم اإلق الƣ(يجوز للدولة الساحلية ممارسة حقوقها في        
وǋي في ǋذه الممارسة تخضع لنوعين من  البحر،قاع  قاع البحر وباطن أرضه والمياه التي تعلو

  .ونظام منطقة الجرف القاري )الم اإلق الƣ(األنظمة القانونية ǋما نظام 
الم (من االتفاقية والتي تؤكد أن  56ير اللبƩ يƋتي من خالل النظرة المتمعنة للمادة ƛلكن ما ي      

ƣتنص الفقرة األولى منها على ز الترابيكما تشمل الحيز المائي تشمل كذلك الحي )اإلق ال ƚحي :  
  : )الم اإلق الƣ(للدولة الساحلية في " 
للمياǇ التي حقوق سيادية لغرƯ استكشاف واستغالل الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية / 1

ǈƮرƈ نƯالبحر وبا Ʊالبحر ولقا Ʊتعلو قا...."  
كما تشمل المنطقة المائية تشمل كذلك  )ق الƣالم اإل(النحو يدل صراحة على أن  والنص على ǋذا

  .المنطقة الترابية أسفل الماء
  Ưالبع Ɵذا التداخل يقترǋ المنطقتين،الفصل بين  إزاء  ƚتشملبحي )ƣفي حالة ، )الم اإلق ال

الحيز المائي باإلضافة إلى القاع وما تحت القاع، أما في حالة وجود جرف  رف قاري،جعدم وجود 
ǋي منطقة  هعبارة عن الحيز المائي فقط ومنطقة القاع وما تحت )الƣاالق  الم( ونقاري فسوف تك
  .)2(الجرف القاري

من  78نص الفقرة الرابعة من المادة ل وفقا حقوق الدولة الساحلية على جرفها القاري تشمل        
ي قاع البحار الموارد المعدنية والموارد غير الحية األخرى الموجودة ف: ")Ɣ.ق.م.أ(اتفاقية 

وقعرǋا، وكذلك الكائنات الحية المقيمة أو غير المهاجرة، أي الكائنات التي تكون في المرحلة التي 
على القاع أو فوقه، وإما عاجزة عن االنتقال إال ببقائها ) غير متحركة(يمكن صيدǋا فيها، إما ƛابتة 

   ".االلتصاق بالقاع أو القعر ةدائم
   :حظتينوǋنا ال بد من إبداء مال

الƛروة السمكية التي تخضع ألحكام  بعƯ ة في جرفها القاري ال تتناوليإن حقوق الدولة الساحل -1
  .نطقة االقتصادية الخالصةالم
لم تقدم ǋذه المادة أي توضيح حاسم فيما يتعلق بالتمييز بين األصناف المقيمة واألصناف غير  -2

أعاله ليƩ سوى تكرار لما ورد في الفقرة الرابعة من  المقيمة تمييزا حاسما، إذ أن التحديد الوارد
التي كانت سببا في نشوƔ النزاع الفرنسي البرازيلي حول و، 1958المادة الƛانية من اتفاقية جنيف 

                                                 
تمارƩ الحقوق المبنية في ǋذه المادة فيما يتعلق بقاع البحر وباطن أرضه : " تنصحيƚ  )أ م ق Ɣ(من اتفاقية  56من المادة  3لفقرة ا :)1(

Ʃوفقا للجزء الساد." 

 . 95-89، صالمرجع السابقبد المنعم محمد داود، ع :)2(
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حيƚ اعتبرته البرازيل من األصناف المقيمة في حين  1962عام  ) Langoustes(صيد الكركند 
  .)1(اعتبرته فرنسا من األصناف المهاجرة

  )عالي البحارƈ(المناƯق الخاƮعة لمبدƈ حرية البحار: ةالثالث قرةلفا
العام أو البحر العالي، كل أجزاء البحار التي ال تخضع  رالبح أوعالي البحار أ تشمل منطقة       

  .عمال البحر العام ǋو مبدأ الحريةللوالية اإلقليمية ألية دولة، والمبدأ العام الذي يحكم است
حول البحر العالي وبين اتفاقية قانون  1958لنا مقارنة بسيطة بين اتفاقية جنيف لعام  كشفت      

عن وجود فرق في تعريف ǋذا البحر، فاألولى تعرفه بƋنه المناطق البحرية التي  1982البحار لعام 
خرƜ من نطاق من االتفاقية الƛانية فت 86أما المادة  حار اإلقليمية أو البحار الوطنية،ال تعد من الب

البحر العام المنطقة االقتصادية الخالصة والمياه األرخبيلية، باإلضافة إلى البحر اإلقليمي والمياه 
    .الداخلية

ع الدول، الساحلية على أن البحر العالي مفتوƟ لجمي )Ɣ.ق.م.أ( من اتفاقية 87تنص المادة      
نها أحكام ǋذه االتفاقية الشروط التي تبيŎ ، وعلى أن حرية ǋذا البحر تمارƩ بموجƔوغير الساحلية

  .وقواعد القانون الدولي األخرى
أن البحر  أي، فƎن مبدأ الحرية يبقى سائدا ،محدد رغم خضوع البحر العالي لنظام قانونيو     

وال يخضع لسلطة أية دولة، إنه مفتوƟ لجميع الدول دون تمييز، ولكل  دولة،العام ليƩ ملكا ألية 
رته المادة الƛانية من اتفاقية جنيف ما قرŇ ذلكترتƔ على يو تنتفع به على قدم المساواة، ول أنالد

أن حرية البحار العامة تشمل، بالنسبة إلى الدول الساحلية  )Ɣ.ق.م.أ(اتفاقية  همنتوتضŇ ،1958لعام 
سالك حرية المالحة، حرية الصيد، حرية إرساء األ الحريات،وغير الساحلية، أربعة أنواع من 

  .  واألنابيƔ البحرية، وحرية الطيران فوق البحار العامة
 كلإذ تملك  منها بحرية الصيد في أعالي البحار، 87في المادة  )Ɣ.ق.م.أ(اعترفت اتفاقية       

، (2)بجميع الموارد والƛروات البحرية الدول حقوقا متساوية في ممارسة حق الصيد البحري واالنتفاع
ن ال يؤدي استعمالها لهذا الحق إلى التعدي على حقوق غيرǋا، وإƛارة وكل ما يشترط ǋو أ

التي قد تسبƔ انقراƯ بعƯ الصعوبات والعراقيل في وجه السفن األخرى، واستخدام الوسائل 
  .األسماك أنواع

                                                 
 * .ROUSSEAU, RGDIP, 1963, pp 133 – 135 et 364 – 366 Ch :  ا، وأيض72- 71ليم حداد، المرجع السابق، ص س :)1(

الضخمة، فالدول الصغرى،  تونالحظ أن االنتفاع الكامل والمƛمر بحرية الصيد ǋو في النهاية من حصة الدول الكبرى ذات اإلمكانيا(2) : 
دا وإن كانت دوال ساحلية، ال تستطيع أن تستفيد من وضعها الجغرافي انتفاعا متكافئا فتستغل الƛروة السمكية الموجودة قرƔ سواحلها أو بعي

  .عنها
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أنشطة الصيد، حيƚ أكدت  ةمارسلمضع بعƯ القواعد التنظيمية وحرصت االتفاقية على لذلك      
محافظة على الƛروات الحية في أعالي البحار، وحسن إدارتها وتنميتها تفاديا لمخاطر على مبدأ ال

Ňذا المبدأسوء االستخدام، ونوǋ مية التعاون الدولي في سبيل إعمالǋنا عن أǋ تǋ)1(.  
دارة وحفظ الƛروات يلزم من التدابير بالنسبة لرعاياǋا إلمن واجƔ جميع الدول اعتماد ما قد ف     

أخذا في االعتبار أنماط الصيد والترابط ، على أساƩ أفضل األدلة العلمية المتاحة ،ي البحارفي أعال
بين ز يتميعدم التكفل أن و ،موصى بهاالدولية المعايير البين السالالت السمكية المختلفة وكذلك 
في اتخاذ  بينهافيما تتعاون  وعلى الدول أن ،)2(الواقعية وأ صيادي أي دولة، من الناحيتين القانونية

  .)ǋ)3ذه التدابير
مراعاة المصالح الخاصة للدول الساحلية في المناطق عن وإلى جانƔ ذلك لم تغفل االتفاقية        

حق الدول غير الساحلية في النفاذ إلى أعالي بحت كما صرŇ ،)4(من أعالي البحار المجاورة لها
  .)5(البحار لممارسة حقها في صيد األسماك

على أن لجميع الدول الحق في أن يزاول رعاياǋا الصيد في  116بعد أن نصت المادة ف        
Ňدات البحار العالية، قرǋذا الحق ينبغي أن يتم مع مراعاة التزاماتها بمقتضى معاǋ رت أن مباشرة

حكام دولية أبرمت فيما بينها على المستوى الƛنائي أو اإلقليمي أو غير ذلك، مع ضرورة مراعاة أ
وأن تراعي الدول حقوق وواجبات الدول الساحلية خاصة فيما يتعلق ، صيد الواردة في االتفاقيةال

من  اوما وراءǋبالمحافظة على األرصدة التي تمƛل أنواعا مترابطة في كل من المنطقة االقتصادية 
مكية النهرية ة واألنواع السمناطق أعالي البحار، واألنواع السمكية كƛيرة الترحال والƛدييات البحري

  .ءوالبحرية السر السرء
ال خالف في أن مبدأ حرية الصيد في أعالي البحار يعني أن الحق في ممارسة الصيد يƛبت   

  .لكافة الدول الساحلية منها وغير الساحلية
وإذا كان للدول غير الساحلية الحق في أن يمارƩ رعاياǋا الصيد على قدم المساواة مع   

ة، فƎن ǋذه الممارسة تحتاƜ إلى أن يعترف لها بƎمكانية وسهولة النفاذ إلى رعايا الدول الساحلي
الخاصة بالصيد عبر أقاليم  مإال بكفالة مرور رعاياǋا وأجهزته يتƋتىمناطق أعالي البحار، وǋذا ال 

بدول  )Ɣ.ق.م.أ( الدول الساحلية وغير الساحلية التي تحبسها عن البحر والتي عرفتها االتفاقية

                                                 
 .)Ɣ.ق.م.أ(اتفاقيةمن  وما بعدǋا 117لمادة ا :)1(

  .من نفƩ االتفاقية 119لمادة ا :)2(

 .من نفƩ االتفاقية 117المادة   :)3(

 ).Ɣ.ق.م.أ(اتفاقيةمن  Ɣ/116لمادة ا :)4(

 .من نفƩ االتفاقية 125المادة   :)5(
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ته ر لها القيام بƋنشطة الصيد، وǋذا ما أقرŇسيŎساحل البحر تعلى العابر وأن تكون لها منافذ  المرور
     .)1(في الجزء العاشر منها )أ م ق Ɣ( اتفاقية 

ر ابالصيد في البح خاصاحكما  أفردت قد )أ م ق Ɣ( اتفاقية إلى أن في األخير جدر اإلشارةت       
  .د في المياه األرخبيليةالمغلقة أو شبه المغلقة والصي

الخليج أو الحوƯ أو البحر الذي تحيط به دولتان أو أكƛر البحار المغلقة وشبه المغلقة بيقصد  
ويتصل ببحر آخر أو بالمحيط بواسطة منفذ ضيق، أو يتƋلف كليا أو أساسا من البحار اإلقليمية 

  .)2(والمناطق االقتصادية الخالصة لدولتين ساحليتين أو أكƛر
قررت أنه ينبغي أن تتعاون الدول المشاطئة لها  ،خص تنظيم الصيد في ǋذه البحاروفيما ي  

من أجل تنسيق إدارة الموارد الحية للبحر وحفظها واستكشافها واستغاللها، وأن يتم ǋذا التعاون إما 
 غيرǋا من الدول أو ةمباشرة أو عن طريق منظمة إقليمية مناسبة، ولهذه الدول إمكانية دعو

  .)3(المنظمات الدولية المهتمة باألمر لتتعاون معها في ǋذا العمل حسƔ ما يقتضيه الوضع
مساƩ بسيادتها على المياه العلى الدول األرخبيلية ودون  االتفاقية،من  51وفقا للمادة و        

ق الصيد األرخبيلية التابعة لها، أن تحترم االتفاقات القائمة مع الدول األخرى التي تعترف بحقو
التقليدية واألنشطة المشروعة األخرى التي تمارسها الدول المجاورة والمالصقة لها مباشرة في 

  .الواقعة داخل المياه األرخبيلية بعƯ القطاعات
ويتم تنظيم أحكام وشروط ممارسة ǋذه الحقوق واألنشطة بما في ذلك طبيعتها ونطاقها والقطاعات 

بواسطة اتفاقيات ƛنائية تبرم بينها، وال أي الدول المعنية،  من Ɣبناء على طلالتي تنطبق عليها، 
يتم المشاركة فيها مع دولة ƛالƛة أو مع  أن لى رعاياǋا والإيجƔ نقل ǋذه الحقوق إلى دولة ƛالƛة أو 

    .   )4(رعاياǋا
 لمناƯق الصيد البحري داخليال نتحديد القانو: الفرƱ الثاني

  :الصيد البحري في المناطق اǓتية ةمارسمعلى  11-01رقم  انونمن الق 17/1تنص المادة      
  .نطقة الصيد الساحليم -          
  .نطقة الصيد في عرƯ البحرم -          
  .نطقة الصيد الكبيرم -          

  ."الصيد الساحلي ǋو ذلك الممارƩ في المياه الداخلية" :أنمن ذات القانون  30/1المادة ن بيŎتو

                                                 
 .189 – 179ص  ، 322 – 321إبراǋيم العناني، ص  ،تفصيل ذلك في نظرأ :)1(

  .)أ م ق Ɣ(اتفاقية  من 122لمادة ا :)2(

 .)أ م ق Ɣ(اتفاقية من  123لمادة ا :)3(

  ). أ م ق Ɣ(من اتفاقية  51/1المادة  :)4(
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الصيد في عرƯ البحر ǋو ذلك الممارƩ بداخل المياه الخاضعة للقضاء " :أن 31/1المادة  نبيŎت كما
  ."الوطني

الداخلية والبحر  المياه: "ǋيمن نفƩ القانون  2/2حسƔ المادة  المياه الخاضعة للقضاء الوطني
  ".وفق تعريفها في التشريع الجاري به العمل اإلقليمي ومنطقة الصيد المحفوظة

الصيد الكبير ǋو ذلك الممارƩ في ما وراء منطقة الصيد في عرƯ :" أنعلى  32/1المادة  بينتو
  . )1( "البحر

Þفي تحديد مناطق الصيد Ưوالغمو Ʃذه المواد نوع من اللبǋ يرƛلكن أال ت  
داخلية يكون الصيد الساحلي في المياه ال ، حيƚ 31/1والمادة  30/1أال يوجد تداخل بين نص المادة 

  وفي غيرǋاÞ  أيضا في المياه الداخلية الصيد في عرƯ البحرويكون 
 قمناطل القانون الداخلي وحتى نتمكن من فهم واستيعاƔ تحديدلمحاولة اإلجابة على ذلك   

 ةالمذكور المشرع الجزائري للمناطق البحرية تحديدالتطرق إلى كيفية يتعين علينا  الصيد البحري،
ذا كان ǋذا التحديد واضحا دقيقا، وما إ طق الصيد البحري،بالضرورة منا أو تشمل التي تحضن
  .)Ɣ.ق.م.أ( ةاتفاقي تحديد المناطق الذي رسمتهينسجم مع 

ǍولǓالداخلية: الفقرة ا Ǉالميا  
     Ňمن التقنين البحري 7د المشرع البحري الجزائري المياه الداخلية في المادة حد،  Ưفي معر

أنها المياه الواقعة من جانƔ الخط الذي تم ابتداء منه قياƩ على  ،ةتحديده لǖمالك العمومية البحري
وǋي تضم الخلجان الصغيرة والشواطƐ التي تضم منطقة الساحل المغطى بƋعلى مد  ،المياه اإلقليمية

السنة في ظروف جوية عادية وبƋراضي االنحسار واالتصال البحرية والموانƐ والتركيبات  خالل
لتحميل والتفريƸ ورسو السفن لالمستخدمة عادة  )les rades( رƯفوالالمباشرة والضرورية 

  .وبصفة عامة األماكن المهيƋة والمخصصة لالستعمال العمومي والمنشƉت العمومية
يراد به انبعاƜ واضح المعالم يكون توغله بالقياƩ إلى عرƯ فجوته، على نحو و :الخليج -1

ل أكƛر من مجرد انحناء للساحل، ولذلك ال يعتبر أي يجعله يحتوي على مياه محصورة بالبر، ويشك
مساحة المياه المحصورة فيه تعادل أو تفوق مساحة نصف دائرة قطرǋا  انبعاƜ خليجا إال إذا كانت

Ɯالمشرع الج ،خط يرسم عبر مدخل ذلك االنبعا Ɣذا التعريف واكتفى بعبارة وقد تجنǋ زائري
رة التي تعتبر مجرد انحناء للساحل من نطاق المياه ليخرƜ الخلجان الكبي" الخلجان الصغيرة "

  .الداخلية
2- Ɛناء الخلجان و :الشواطƛيقصد بها خط التقاء البحر بالبر على طول الساحل الوطني باست

  وكل المياه الواقعة داخل المرتفعات التي تنحسر عنها  ،والموانƐ، وتضم الشواطƐ مصاƔ األنهار
  ــــــــــــــــــ

  .لم يصدر إلى حد الساعة تنظيم يتعلق بذلك هتحيل في فقراتها الƛانية كيفيات تطبيقها على التنظيم، غير أن 32، 31، 30، 17واد الم :)1(
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ولكن تكون مغمورة بالمياه في حالة أعلى مد شريطة أال يكون ǋذا  ،المياه في حالة أقصى جزر
لى مسافة تتجاوز عرƯ المياه اإلقليمية قياسا المرتفع الذي تنحسر عنه المياه واقعا جزئيا أو كليا ع

  .من البر
3- Ɛةتضم كل المياه الواقعو :الموان Ƌدائمة باتجاه البحر ركبت لتشكل جزءا  ةداخل أبعد منش

 هاتفريغيل السفن ومأصيال من نظام الميناء، وكل مياه المراسي واألحواƯ المستخدمة عادة لتح
يبات المينائية غير مستقرة استقرارا طبيعيا إذ يمكن للدولة أن ولما كانت المنشƋة والترك. رسوǋاو

اشترطت  1982من معاǋدة قانون البحار لسنة  11، فƎن المادة رغبتهاتنشئها بعيدا عن الميناء وفق 
رورية للسير ضجزءا أصيال من نظام الميناء، بمعنى أن تكون  تشكلأن تكون ǋذه المنشƉت 
للميناء إال في حاالت الجزر االصطناعية غير الزمة و انت ǋذه المنشƉتالطبيعي للميناء، أما إذا ك

   (1).يجƔ عدم أخذǋا بعين االعتبار عند رسم خط األساƩ هدا فƎناستƛنائية ج
تضم حيƚ المناطق الجبلية والصخرية، و تمتاز بالتعاريج الشواطƐ الجزائريةلما كانت و 

ران، خليج أرزيو، خليج سكيكدة، خليج بجاية وخليج خليج الجزائر، خليج وǋ: أǋمها ةخلجانا كƛير
خطوط األساƩ في  (2)181- 84مرسوم رقم الد فقد حدŇ باإلضافة إلى تواجد جزر صغيرة، ،عنابة

خطوط األساƩ المستقيمة وخطوط غلق الخلجان، وǋذا : المادة األولى منه معتمدا على طريقتين
ي تنص على إمكانية الجمع بين طرق تحديد خطوط الت )Ɣ.ق.م.أ(اتفاقية من  13لمادة مع افق يت

Ʃاألسا.  
 ةتطبق في حالة التعاريج وتناƛر الجزر القريب): المستقيمة خطوط األساƩ( النسبة للطريقة األولىب

  .)Ɣ.ق.م.أ(من اتفاقية 7وǋذا يتفق مع المادة 
ون فتحتها أقل أو تساوي ق المشرع بين الخلجان التي تكلم يفرŎ): غلق الخلجان(الطريقة الƛانية أما 
المغلق لجميع الخلجان معتبرا إياǋا  إذ أخذ المشرع بالخط، ميل 24ميل والتي تتجاوز فتحتها  24

بينما تنص  ،مياǋا داخلية، فقد اعتمد على معيار جغرافي بحت ولم يƋت بƋي تفصيل في ǋذا الشƋن
ميل  24 ،في جميع الحاالت ،يجتجاوز فتحة الخلتعلى أن ال  )Ɣ.ق.م.أ( من اتفاقية 10المادة 
   .(3)بحري 

  

                                                 
  . 9- 7، ص2002- 2001راجع، ملزي عبد الرحمن، محاضرات في القانون البحري،  ):1(

ساسية التي يقاƩ انطالقا منها عرƯ المناطق البحرية ، الذي يحدد الخطوط األ04/08/1984المؤرخ في  181- 84مرسوم رقم ال :(2)
Ɯ ،1202، ص07/08/1984مؤرخة في  32ع .ر.التي تخضع للقضاء الجزائري.  

القانون الدولي والعالقات الدولية، كلية الحقوق،  عفر بهيج فايزة، النظام القانون الجزائري في مجال الصيد البحري، مذكرة ماجستير، :(3)
  .50-  49، ص 2002 بن عكنون،
والسياسية،  ةمراƟ، تحديد المجاالت البحرية الوطنية وتطبيقاتها في القانون الدولي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادي يوأيضا عل

  .وما بعدǋا 974، ص 1997جامعة الجزائر، 
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  المياǇ اǕقليمية: الفقرة الثانية
    Ňها اإلقليمية بـحدǋميا Ưوذلك عام فقط  ميال 12دت الجزائر عر Ʃبحريا ابتداء من خط األسا

، رغم أنها لم يكن يتوفر لديها آنذاك أسطول (1)403- 63بعد استقاللها، بموجƔ المرسوم رقم 
بكيفية ناجعة،  يميال بحر 12يمكنها من بسط رقابتها على مياǋها اإلقليمية إلى حدود بحري معتبر 

ǋذا االمتداد الذي أصبح اليوم ال يتعارƯ مع الحد األقصى الذي تمت الموافقة عليه في 
  .)Ɣ.ق.م.أ(اتفاقية

  المنƯقة المتاخمة :الفقرة الثالثة
ŇأسƩ (2)منطقة متاخمة للبحر اإلقليمي 06/11/2004 مؤرخ فيال 344-04رئاسي رقم المرسوم ال، 

 ،يتم قياسها انطالقا من خطوط األساƩ للبحر اإلقليمي ميال بحريا،) 24(أربعة وعشرون تمتد إلى 
 303و 33طبقا للمادتين  من ǋذا المرسوم، 02، بمقتضى المادة هاحق المراقبة داخل Ʃمارحيƚ ي

  .(3)من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار
   موقف المشرƱ الجزائري من مفهوم المنƯقة اǗقتصادية الخالصة :ةرابعالفقرة ال
    Ŏالتصنيف الذي أع Ɣتعتبر الجزائر من الدول المتضررة جغرافيا حس ƚالƛناء المؤتمر الƛد أ

الجزائر تقع على حواف بحر شبه  :من بينها وذلك لعدة أسباƔ ،(4)لǖمم المتحدة حول قانون البحار
Ɣ عقة والمحصورة، حيƚ يصوǋو البحر األبيƯ المتوسط الذي يعتبر من بين البحار الضيŎمغلق 

 Ɣتحديد المناطق البحرية للدول المجاورة له نظرا لنقص المساحة اإلجمالية للبحر، كما يصع
قة وǋي مضيق جبل طارق وتقع على يتصل بالمحيط األطلسي بفتحة ضيŎة، استغالل موارده الطبيعي

 )Ɣ.ق.م.أ(من اتفاقية  122لواردة في المادة دولة، وبالتالي تنطبق عليه األوصاف ا 15جوانبه 
Ň(5)فت البحر شبه المغلقالتي عر.  

منطقة  باعتبارهلقدم استعماله في المالحة البحرية،  اكƛر تلوƛا في العالم نظراألما يعتبر من البحار ك
  .نواع الزيوتعبور السفن الضخمة الناقلة للبترول والغاز وكل أ

                                                 
وقد كان قانون  ،1038، ص 15/10/1963المؤرخة في  76 ع.ر.Ɯ ،، الذي يحدد امتداد المياه اإلقليمية12/10/1963المؤرخ في  :(1)
المتعلق بتمديد التشريع الفرنسي الذي ال يعارƯ السيادة الوطنية، يترك المجال مفتوحا لتطبيق بعƯ النصوص الفرنسية ، 157-62رقم 

  .أميال بحرية 3القديمة التي تحدد عرƯ المياه اإلقليمية بـ 

(2) : Ɯ.4ص  ،2004-11- 7مؤرخة في ،70 ع.ر.  

  . 99انظر الفرع السابق، ص:  (3)
، النسبة بين طول سواحلنا والمساحة اإلجمالية لǘقليم LUCCHINIحسƔ العرƯ الذي قامت به لجنة الدول خالل المناقشات ونقله  : (4)

 .عالميا 72ي المرتبة نف الجزائر فميل بحري وǋذا ما يص 40.000العرƯ التقديري للم اإلق الƣ ارتقى إلى .106تصنفنا في المرتبة 
Voir à cet égard, Laurent LUCCHINI et Michel VŒLCKEL, droit de la mer, tome 2 : délimitation, 
navigation et pêche, volume 2: navigation et pêche , Edition A.PEDONE , Paris 1996, p 461. 

   .113الفرع السابق، ص  انظر نص ǋذه المادة،: (5)
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كل الدول المجاورة له ذات وضعيات صعبة، فƋغلبها متضررة جغرافيا وليست لها مناطق كما أن 
   ).Ɣ.ق.م.أ(بحرية بالمقاييƩ المحددة في اتفاقية 

أن تستفيد من الحقوق التي قررتها  عليهابالنظر إلى الوضعية الجغرافية للجزائر كان و    
هناك ضيق المساحة، نقص الموارد الحية وغير الحية، التلوƚ وعدم االتفاقية لمƛل ǋذه الوضعيات، ف

ا على المناطق المتاخمة ال تستفيد إال قليال من تمديد واليته في الواقع االتفاق اإلقليمي، لكنها
  .لسواحلها

جد نشطا في مناقشات المؤتمر الƛالƚ لǖمم المتحدة حول قانون البحار  اعضو الجزائر كانت لقد
، كما شاركت بهمة في إعداد 1982ضى إلى إبرام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار عام الذي أف

   .)1(إال أن موقف الجزائر إزاء ǋذا المفهوم كان متقلبافهوم المنطقة االقتصادية الخالصة، م
 Ǘوƈ–  ǈمم المتحدة لقانون البحار ةقبل ظهور اتفاقيموقفǓا:  
، (2) 1976 دستور وفي الجزائر ǋ فهوم المنطقة االقتصادية الخالصةمل تطرق قانونيأول نص      

  .(3))الم اإلق الƣ(دت وضع التي حدŇ 82، 25، 14المواد  وذلك من خالل
      Ňروات المعدنية الطبيعية ملكية الدولة تشمل أنعلى منه  14لمادة ا تنصƛالحية للجرف و ال

يقصر الملك العمومي البحري  301-65رقم  كان األمر ينماب، القاري وللمنطقة االقتصادية الخاصة
ت أحكام المادة السابقة ملكية الدولة مدŇ وبذلك للدولة على موارد المياه الداخلية والبحر اإلقليمي،

في الحقيقة  تخضع على الموارد المعدنية والبيولوجية للمناطق البحرية المتاخمة لسواحلها، والتي
   . وجاءت بمفهوم ملكية الموارد اعتبرتها ǋذه المادة من أمالك الدولةلنظام الحقوق السيادية، 

     Ňي األخرى السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية لل 25لمادة ا تمدǋ منطقة االقتصادية
تمارƩ سيادة الدولة على كل الموارد  كما..".:نصت على ما يلي ƚوالجرف القاري، حي الخالصة

  ".ى سطح جرفها القاري أو في باطنه، وفي منطقتها االقتصادية الخاصة بهاالمختلفة الموجودة عل

المنطقة االقتصادية جرف القاري والالدفاع عن و حمايةمهمة  82المادة  أسندتفي حين      
تعزيز أة وتحدي كبيرين في تلك المرحلة وروفي ذلك ج، لجيƫ الوطني الشعبيا إلى صةلالخا
  .(4)ةنهائي بصفة يالقانون نظامهاحرية التي لم يحدد الب المناطق نشاط الدولة فيل

                                                 
 (1): A.BENHAMOU, le nouveau droit de la mer Algérien de la pêche, revue IDARA, n° 01, 1999, p 203, sur 
ce point voir encore : A.LARABA, op.cit, notamment pp210-289.   

ال  1963 -09-08ور دست ، وقد كانƜ ،2 ،1976 ر عدد 1976- 11-22المؤرخ في  97-76صدر ǋذا الدستور بموجƔ أمر رقم : )2(
  .يتضمن أية إشارة لحقوق الدولة الجزائرية على المناطق البحرية المتاخمة لسواحلها

:                                     ستعمل عبارةيالفرنسية فباللغة  أما النص"  الخاصةالمنطقة االقتصادية " ستعمل عبارة يالعربية  باللغة النص الحظ أن :(3)
La zone économique exclusive » «  اتفاقية Ɣالتي تترجم حس)Ɣ الخالصة المنطقة االقتصادية " إلى ) أ م ق."  

(4): Abdeljalil BELALLA,  Le haut conseil de la mer ; instrument de la politique maritime de l’Algérie, In 
Revue IDARA- n° 22, 2001,p 29. 
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الموارد الطبيعية ملكية يبدو أن ǋذه النصوص الƛالƛة جاءت بمفهوم يربط بين السيادة وو    
  .)الم اإلق الƣ(يهمل جوانƔ كƛيرة تتعلق بنظام  قضيŎ مفهوم وǋو )الم اإلق الƣ(الموجودة في 

إقراره في فترة سابقة عن  ،المنطقة االقتصادية الخالصةتƋسيƩ مفهوم  إلىعمدت الجزائر     
البحار،  نونعلى طاولة التفاوƯ في المؤتمر الƛالƚ لقا وǋو البحار، نوناتفاقية األمم المتحدة لقا في

كانت الجزائر من بين دول العالم الƛالƚ التي تدافع على ǋذا المفهوم تضامنا مع الدول اإلفريقية أين 
لقد طرحت الجزائر مشكل تحديد حدودǋا البحرية و، ة على مساحات بحرية كبيرةالمجاورة المطل

المؤتمر بسبƔ وجود سواحل دول أخرى مقابلة وقريبة جدا، مƛل جزيرتي البليار وسردينيا،  ǋذا في
  .كƛرة الجزر الصغيرة باإلضافة إلى

في تقسيم موارد المناطق  مبدأ العدالة ر الجديد، أن يراعىالبحا نونانت تطلعات الجزائر في قاك
ذ بعين االعتبار خصوصيات كل البحرية وأن ال يكون مجرد تقسيم للمساحات البحرية فقط، مع األخ

أنكرت الجزائر الطرق الفوضوية في استغالل موارد البحر بكل حرية دون مراعاة دولة، كما 
رƯ عارد حيƚ أن أغلبها ماحتياجات الدول الضعيفة، ودون األخذ بعين االعتبار طبيعة ǋذه المو

ع، خاصة وأن انعدام المراقبة وسوء تسيير وتنظيم ǋذه الموارد يفتح المجال يسرشكل لالنقراƯ ب
  (1).دون قيودو بافراط ستغالل ǋذه الƛروةالواسعا للشركات العالمية المتخصصة في الصيد البحري 

منذ الدورات األولى  )لم اإلق الƣا(ملت الجزائر على غرار الدول النامية على تكريƩ مفهوم ع   
اعتبرت ǋذا المفهوم من إذ  ،خالل االقتراحات الهامة التي قدمتها نم البحار نونللمؤتمر الƛالƚ لقا

  .البحار الجديد وننالمبادƏ المهمة في قا
ز الوجود، عمدت الجزائر إلى دسترة ǋذا المفهوم بتƛƋير قبل بروز االتفاقية الجديدة إلى حيŎو    

  .ف التي كانت سائدة في تلك الفترةالظرو من
إنها دون شك خصوصية  " :ما يلي )ق الƣالم اال( حمد بجاوي في دسترة مفهومميرى األستاذ 

ليقرر بجرأة  ،حتماالدستور الجزائري الحتوائه منذ الحين بعƯ األحكام ذات الطابع اإللزامي 
 يهانتب يتم البحار الجديد لم نونها والمتعلقة بقاويحسم في المسƋلة مع أن القواعد الدولية المرتبطة ب

   .(2) " نهائيا من قبل المجموعة الدوليةوال حتى تم توضيحها وضبطها  ،بعد نهائيا
لمشرع ا تعلق األولى باغتنامت، اǋذ الجزائرم حجتين حول موقف ما حاول األستاذ بجاوي تقديك

  .البحار نونصة بقاالجزائري فرصة وضع دستور جديد ليدخل فيه مواد خا
  .)الƣ القالم ا(لق بـ عتخص وجود قاعدة عرفية تتفهي  ،األكƛر إقناعا والتي تبدو ،أما الƛانية

                                                 
  .91- 90ديدوني بلقاسم، المرجع السابق، ص  ):1(

(2) : « L’Algérie a ainsi constitutionnalisé la notion de zone économique exclusive ; C’est sans doute une 
particularité de la constitution Algérienne de comporter  déjà certaines dispositions dont le caractère 
forcément impératif tranche avec le fait que les normes internationales correspondantes, relatives au nouveau 
droit de la mer, ne sont pas encore définitivement adoptées ni même complètement mise au point par la 
communauté internationale ».    Voir, Abdeljalil BELALLA, op.cit, p 29. 
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 ىلعرابة إلى القول أن موقف الجزائر يعود إلى عدو أحمد في تحليل أعمق يذƔǋ األستاذو    
Žق Ʃى األستاذ لعرابة أن بول لخلق قانون ولكن خضوع للضرورة، ومع ذلك يرقانونية، فموقفها لي

التكريƩ الدستوري للمنطقة االقتصادية الخالصة ǋو  ،يجابيينإموقف الجزائر يتضمن عنصرين 
دعم لمواقف البلدان  اأيض وǋو ،لوقاية من أي تدخل أجنبيا في تعبير رسمي عن إرادة الجزائر

ƃ(1)دت على الطابع اإللزامي لسيادتهاالنامية التي أك.  
بقرابة  )Ɣ.ق.م.أ(تمت قبل اعتماده دوليا من خالل اتفاقية  )الم اإلق الƣ(مفهوم  دسترةإن         

الذي ) الم اإلق الƣ(حيƚ كان الصراع على أشده بين الدول حول إقرار مفهوم  ستة سنوات،) 06(
   .ه المنطقةمنها، وكذا المحافظة على موارد ǋذيحقق التنمية القتصادياتها السيما الفقيرة 

اصة إذا علمنا أن اƛǓار التي يمكن أن خ، أخرى، ال نفهم القيمة القانونية لهذه الدسترةمن جهة 
مع  أكيدسبƔ نزاع تعن منطقة اقتصادية، قد  الرسميتترتƔ إزاء الدول األخرى بعد اإلعالن 

  .سبانيا وإيطاليا، البلدان اللذان تجاور سواحلها الجزائر عن قرƔإ
 أن ǋذه الدسترة لم تتبع بتشريع خاص ينشƐ منطقة اقتصادية خالصة إلى تجدر اإلشارةلكن        

  .أو يحدد حدودǋا ووجودǋا الفعلي، أو يبين طريقة استغالل مواردǋا

 - ǋذه المنطقة نشاءإعدم سن تشريع خاص يعلن صراحة  - ǋناك من يرى في موقف الترقǋ Ɣذاو
بƎظهار إرادتها في المحافظة على  ةمتلحكومة الجزائرية كانت مهافي كون  ألولىاتتمƛل  :ميزتين
  .من األطماع األجنبية عن طريق تصرف رسمي) االق الƣ الم(موارد 

منطقة  يءǋذا الموقف يسمح لها أن تتجنƔ ظهورǋا كƋول دولة تنشوتتجلى الƛانية في كون 
  .(2)اقتصادية خالصة في البحر األبيƯ المتوسط

   :لمتحدة لقانون البحاراǓمم ا اتفاقية ربعد ظهو موقفǈ - ثانيا 
على  )Ɣ.ق.م.أ( اتفاقية رظهو قبل) الم اإلق الƣ(اعتمد المؤسƩ الدستوري عند تƋسيسه لمفهوم    

موارد  فكرة الملكية العمومية للمنطقة االقتصادية الخالصة، وفكرة السيادة على: فكرتين أساسيتين
، 10/12/1982في ) جمايكا(يقوباي تونبم )Ɣ.ق.م.أ( اتفاقية بعد التوقيع على لكن ،المنطقةǋذه 

، مما يتطلƔ منها إعادة صياغة بعƯ القوانين التي 3)(بدأت الجزائر تسعى إلى االنضمام إليها
مع ما جاءت به  وتنسجم تتالءم تتعارƯ مع نصوص االتفاقية وإقرار بعƯ النصوص التي

  فهل من تطور في ǋذا الموقفÞاالتفاقية، 
  

                                                 
(1): A.LARABA, op.cit, pp 283-289.                                                                                                        
(2) : Voir, BENHAMOU, op.cit, p204. 

، مصر صادقت عليها 1984-4-24، تونƩ صادقت عليها في 16/01/1996تاريƣ ب إال )Ɣ.ق.م.أ( اتفاقية صادق الجزائر علىلم ت :(3)
 ،، البعد البحري للصراع العربي اإلسرائيلي1أنظر أسامة الغزالي حرƔ، قانون البحار الجديد والمصالح العربية، جدول  ،26/8/1983في 
  .183ص 
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    :م المنƯقة اǗقتصادية الخالصة في قانون اǓمالƿ الوƯنيةاعتماد المشرƱ مفهو - 1
من ) الم االق الƣ(مفهوم  المشرع اعتمد لقانون البحاربعد التوقيع على اتفاقية األمم المتحدة    

 )الم االق الƣ(منه  15اعتبرت المادة حيƚ  ،المتضمن األمالك الوطنية ،16-84قانون رقم الخالل 
جزء من إقليم الدولة مƛلها مƛل البحر ومالك الوطنية العمومية الطبيعية، ين األوالجرف القاري من ب
    Þ، وعلى أي أساƩذلك يمكنلكن كيف ، اإلقليمي والمياه الداخلية

خاضعة للسيادة الجرف القاري موارد و )الم اإلق الƣ(أن موارد على منه  19ما نصت المادة ك
  .الوطنية

من طرف السلطة المختصة مع  )الم اإلق الƣ(يتم تعيين حدود منه على أنه  38نصت المادة و
ئري بعد تبليغه لǖطراف مراعاة حقوق الغير، ويتم نشر عقد تعيين الحدود وفق التشريع الجزا

  .المجاورة، لكن ذلك لم يتم أبدا
  :1989دستور في المنƯقة اǗقتصادية الخالصة مƋقرار مفهو -2

 ن، فƎ)اإلق الƣالم (موارد  نص على ضرورة فرƯ السيادة علىقد  1976إذا كان دستور       
 (2)بشكل أوسع، وبصورة جعلت النصوص أكƛر شمولية مما كانت عليه ذلك تبنى (1)1989 دستور

  :على ما يلي همن 12نصت المادة إذ 
  .تمارƩ سيادة الدولة على مجالها البحري، ومجالها الجوي، وعلى مياǋها" 
المجال  الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق نونالصالحيات التي يقرǋا القاما تمارƩ الدولة ك

  Þدةال نجد مفهوم الم اإلق الƣ ظاǋرا في ǋذه المالكننا ، "البحري التي ترجع إليها
الذي كان مالزما " السيادة"ألغى مصطلح  ǋذا الدستور أنالفقرة الƛانية نص نالحظ من خالل        

، وǋي االختصاصات "التي يقرǉا القانون الدولي الصالحيات"م استبداله بمفهوم للم اإلق الƣ، وت
حماية و، لاالستغال ،والمتمƛلة في االستكشاف) Ɣ.ق.م.أ( اتفاقيةالتي نصت عليها والوظائف 

  .الƣ...الموارد الموجودة في المنطقة
 تدخل )الم اإلق الƣ(ة في الموارد الطبيعية الموجودفƎن الدستور  ǋذا من 17وحسƔ المادة        

ضمن اختصاص الدولة وتمارƩ عليها السيادة الكاملة، بتسييرǋا وتنظيمها، وال يمكن ألي دولة 
  .استغاللها إال بترخيص عن طريق اتفاقات تبرم في ǋذا المجال

نطقة الم الدفاع عن مهمةلجيƫ الشعبي الوطني ل 24المادة  من الفقرة الƛانية والƛالƛة أسندت في حين
  .مهمته األساسية ǋي الدفاع عن السيادة الوطنية باعتبار أنمواردǋا، و االقتصادية الخالصة

مع بما يتوافق  )الم اإلق الƣ(فيما يخص دسترة مفهوم  اكƛر وضوحأ 1989دستور  لقد كان    
   .على ذلك 123المادة  نصت فقداالتفاقيات الدولية 

                                                 
  .1989لسنة  Ɯ ،09 ر ع1989- 02-28، الصادر في 89/18صدر ǋذا الدستور بموجƔ المرسوم الرئاسي  :)1(

  .وما يليها 98ديدوني بلقاسم، المرجع السابق، ص  :(2)
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نون لقاا الذي ألغىتضمن قانون األمالك الوطنية، الم ،30- 90صدر القانون رقم  بعد ذلك،        
د بحيƚ عدŇ ،لم يختلف ǋذا النص كƛيرا عن النصوص السابقةوالمشار إليه سابقا،  16- 84رقم 

خالل مجموعة من النصوص الموارد الطبيعية التي تخضع لسيادة الدولة ومنها موارد جميع أجزاء 
  .رية وقاع ǋذه المناطقالبحر القريبة من السواحل الجزائ

، )الم اإلق الƣ(المناطق الخاضعة للسيادة الوطنية ولم تذكر إلى  تطرقت منه 15المادة لكن 
الم (موارد  تخضع بينماواعتبرت أن المياه اإلقليمية والمياه الداخلية وحدǋا تخضع للسيادة الوطنية، 

ƣمراقبتها وحمايتها حماي )اإلق ال Ưة كاملةللسيادة الوطنية بغر.  
 )الم اإلق الƣ(على ǋذا األساƩ يكون المشرع الجزائري قد خطى خطوة كبيرة في تقنين مفهوم و

الم اإلق (ص من مفهوم السيادة علىقلƃحيƚ باعتبارǋا حدƛا بارزا في تاريƣ التقنين الدولي للبحار، 
ƣعليها الدولة الساحلية السيادة فيما يتعلق بالموارد فقط إذ )ال Ʃبمعنى حقوقا سيادية فقط، تمار .  

البحرية  والمنطقة االقتصاديةƛروات الجرف القاري  على أننصت من ǋذا القانون  36المادة لكن 
تدخل أيضا في األمالك الوطنية العمومية بمجرد ما توضع ǋذه  الواقعة وراء المياه اإلقليمية

ǋذا يعني أن ǋذه المجاالت لم ن، القضائية الجزائرية طبقا للقانوالمجاالت ضمن اختصاص السلطة 
ǋل  Þوضع ǋذه المجاالت ضمن اختصاص السلطة القضائية الجزائريةب قصدماذا يلكن  تجسد بعد،

  .أي قانون ينظم ǋذا الوضع ةيقصد به خضوعها للوالية اإلقليميةÞ مهما يكن فƎنه لم يصدر البت
  :منƯقة الصيد المحفوظة نشاƷƋƅرابة  – 3

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصيد ، 13- 94اء به المرسوم التشريعي رقم أǋم جديد ج     
ص في مادته األولى على توسيع السيادة الوطنية نمنطقة صيد محفوظة، حيƚ  إنشاءǋو  ،لبحريا

 البحريمنطقة محفوظة للصيد  نشاءإإلى الموارد الموجودة ما وراء المياه اإلقليمية عن طريق 

« une zone de pêche réservée » Ûعلى ما يلي همن 6/1المادة في نص و:  
وتقدر  ،تنشƋ منطقة محفوظة للصيد البحري تقع ما وراء المياه اإلقليمية الوطنية وتكون متاخمة لها"

ميال بحريا بين ) 32(مساحة ǋذه المنطقة التي تقاƩ انطالقا من الخطوط األساسية باƛنين وƛالƛين 
ميال بحريا من رأƩ تنƩ إلى الحدود ) 52(ة ورأƩ تنƩ وإƛنين وخمسين الحدود البحرية الغربي

  .)1("البحرية الشرقية
توسيع  ،ن جهةمف، مهم لكنه يƛير بعƯ التناقƯ "أنه التجديدفي ǋذا رى األستاذ أحمد لعرابة ي

منطقة  إنشاءعن طريق  المياه اإلقليميةدة ما وراء السيادة الوطنية إلى الموارد البيولوجية الموجو
قرار توسيع حقوق الدولة الجزائرية  ،لسنوات طويلة ،يرقƔ، أمر يحييه كل من كان صيد محفوظة

  من خالل ǋذا القرار التحقت الجزائر بركƔ فية فيما وراء البحر اإلقليمي، على المجاالت البحر
  ــــــــــــــــــ

  .02انظر الملحق رقم ):1(
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  .من بينها جيرانها تونƩ والمغرƔ اللذان كان فيه منذ عهد بعيداألغلبية العظمى للدول الساحلية، 
  :العتبارات ƛالƚ كن من جهة أخرى، ǋذا القرار يƛير الحيرةل
ƈǗير تسمية : وƛذا المرسوم " منطقة الصيد المحفوظة"تǋ ة التي أطلقهاƛشالالمستحدǋإذ أن مفهوم ةد ،

فيما يخص حركة التملك الوطني للمجاالت منطقة الصيد المحفوظة لم يسبق له مƛيل في العالم 
  :البحرية، فتاريǋ ƣذا االتجاه المعروف قد أبرز وأوضح مفهومين

الذي ظهر في أواخر  )la zone de pêche exclusive( فهوم منطقة الصيد الخالصةم :ألولا*
والمغرƔ  ،16/10/1962المؤرخ في  35-62قانون رقم  بموجƔتونƩ اعترفت بها ( الخمسينات

والذي بموجبه أنشƋ  21/03/7319المؤرخ في  1/73/211قانون رقم  تضمنمن خالل الظهير الم
  ).ميل بحري 70منطقة صيد خالصة تمتد إلى 

الذي ظهر في  )la zone économique exclusive(فهوم المنطقة االقتصادية الخالصة م: لƛانيا*
بداية السبعينات وتƋكد بشكل كبير السيما باحتواء المفهوم األول إلى غاية تكريسه في الجزء 

  ."1982نون البحار لسنةالخامƩ من اتفاقية قا
من  12في التسمية المتبناة عندما نالحظ أن المادة  وتبلƸ الدǋشة ذروتها: "ويضيف األستاذ لعرابة

، تنص في الفقرة الƛانية 13- 94تƋشيرات المرسوم التشريعي رقم والتي تضمنتها  1989دستور
الدولي على كل منطقة من مختلف  نونكما تمارƩ الدولة الصالحيات التي يقرǋا القا" :ليي على ما

الدولي الذي يدعو  وننإال أنه عند الرجوع إلى أحكام القا ،"مناطق المجال البحري التي ترجع إليها
أن التطبيق التشريعي للدول في ǋذا وجد فيه منطقة الصيد المحفوظة البتة، إليه ǋذا النص ال ن
من بينها بعƯ دول البحر  )الƣ قالم اإل(دولة تبنت مفهوم  90ا يقارƔ م، المجال منير للغاية

دولة الزالت تعتد بمفهوم منطقة الصيد  15، في حين أن 1981األبيƯ المتوسط كالمغرƔ سنة 
  .الخالصة

كمفهوم من ) الƣ قالم اإل(ست منذ بداية الƛمانينات مفهوم الجتهادات القضائية الدولية كرŇما أن اك 
رف القاري الليبي المتعلق بالج - وبصورة خاصة بمناسبة النزاع التونسي مفاǋيم القانون الوضعي
استيعاƔ موقف المشرع إذا ما حاولنا فهم وبالتالي يصعƔ علينا و، 1982في خليج قابƩ سنة 

حاطة بǋƋمية مƛل ǋذا االستحداƚ الغريƔ، وفي غياƔ معلومات إضافية، ال نجازف بتفضيل اإل
تمنح الدول الساحلية مجموعة تفاضلية من  )الم اإلق الƣ(نظرية خاصة، بل نذكر باألحرى أن 

  .شمل حماية الوسط البحريتتجاوز إلى حد كبير إطار الصيد لتالحقوق 
نونية جديدة يشبه كƛيرا المجال الذي كان مكرسا من خالل ممارسة ظاǋريا ما يبدو أنه غرابة قاو

  (1)". الدول وفي القانون الدولي للبحار تحت تسمية منطقة الصيد الخالصة

                                                 
(1): Ahmed LARABA,  observation sur le décret législatif 94-13 du 28 Mai 1994 fixant les règles générales 
relatives à la pêche, la lettre juridique,1994, n° 13-14, pp 18-19. 



 الفصل اǓول:                                              شروƯ اǗلتحاق بنشاƯ الصيد البحري وتربية المائيات
 

 124

البحار عرف سابقا مفهوم منطقة الصيد من خالل  وننقا" : يرى األستاذ بن حمو أنو  
  ومنطقة الصيد التفضيلية (la zone de pêche exclusive)وصفين على األقل، منطقة الصيد الخالصة 

 (la zone de pêche préférentielle)  إمستندا في ذلك ƣلى حكم محكمة العدل الدولية الصادر بتاري
ينما أنشƋت الجزائر منطقة صيد محفوظة، وǋو يتساءل بدوره عن ǋذا المفهوم، ب، 25/07/1974
جزء من المجال البحري الخاضع  لتمييزصŎص ، خالبحار نونقامفاǋيم كان مفهوما جديدا من  نإ

للدولة الساحليةÞ أم أن األمر يتعلق بكل بساطة بتسمية جديدة ألحد صنفي مناطق  ةالوطني للوالية
Þ1(الصيد المشار إليها آنفا(.  

قيقة، إن إقرار إنشاء منطقة صيد محفوظة في ǋذا التاريƣ بالتحديد يدعو إلى الدǋشة ح           
Ɣها المشرع الجزائري، كما والتعجƛا واستحدǋألنها مفهوم جديد وال ألنها تسمية جديدة ابتكر Ʃلي ،

أن  يبينمناطق الصيد  ةنشƋأحمد لعرابة وبن حمو ألن استعراƯ تاريƣ تساءل عن ذلك األستاذين 
د تبنتها عدة قوانين لتعبر عن منطقة الصيظهرت منذ زمن بعيد كما  تسمية منطقة الصيد المحفوظة

الخالصة حيƚ يكون حق الصيد خالصا لمواطني الدولة الساحلية أو محفوظا لهم، فالعبارتان تدالن 
    .على مفهوم واحد بتعبيرين مختلفين

ƈ - ق الصيدƯة مناƉنش:     
 )أمريكا الالتينيةدول –آسيا دول –إفريقيا دول (بعد أن كانت الدول اǓخذة في النمو          
لطبيعية ال سيما ون حركة ودون دفاع أمام االستغالل المكƛف لمواردǋا اد ،ولمدة طويلة ،خاصة

حيƚ كانت خاضعة ألشكال  ، المتواجدة في عرƯ سواحلهاالتي ال يستهان بهامواردǋا الصيدية، 
دقيقة من اإلمبريالية االقتصادية، قدرت أنه يكون من العدل لو تختص بهذه الموارد من أجل ترقية 

ك الوسائل الستغاللها ǋي بنفسها، لذلك أرادت أن تجعل قانون البحار أداة لترقية نموǋا وإن لم تمل
للمجاالت البحرية ǋو تملك  )appropriation national(وحماية نموǋا، وأن يكون التملك الوطني 

للموارد يتƋسƩ في إطار مبدأ السيادة الدائمة للشعوƔ على مواردǋا الطبيعية المعلن من قبل 
البلدان اǓخذة في النمو ) revendications( تجدر اإلشارة أن مطالباتو ،العام لǖمم المتحدةالجمعية 

خالل ǋذه الفترة بالذات كانت لها أǋمية تفوق تلك المتعلقة بحق الصيد، لقد كانت ǋذه المطالبات 
  .ن الدولي التي ظهرت دون مشاركتهاتندرƜ ضمن سياق رفƯ قواعد القانو

دول في تمديد واليتها على مناطق بحرية تجاور بحارǋا اإلقليمية سميت بمناطق لذلك تسابقت ال 
أو مناطق الصيد الخالصة تتمتع فيها الدولة الساحلية بحقوق الصيد  (2)الصيد المحفوظة

للموارد الصيدية المتواجدة فيها، ) préférentielles(أو على األقل التفضيلية   )exclusives(الخالصة

                                                 
(1): A.BENHAMOU, op.cit, pp 206-207.  

 ،، المنظمة العربية للتربية والƛقافة والعلوم، تونƩ)الم اإلق الƣ(حق الدولة المتضررة جغرافيا في استغالل ، عادل أحمد الطائي: (2)
  .358ص  ،1989
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الدولة بنفƩ صفة البحر اإلقليمي ألن الحريات التقليدية ألعالي لسيادة اطق ليست خاضعة ǋاته المنو
مسبق  رخيصباستƛناء الصيد الذي ǋو محفوظ أو حكر للوطنيين وخاضع لت ال زالت مقررةالبحار 

  .(1)بالنسبة لǖجانƔ بشروط محددة
ي تريد المحافظة على عرƯ ضيق ومنذ ذلك الحين بدأ الصراع بين الدول المتقدمة تكنولوجيا الت

لبحار، وبين الدول النامية اللمياه اإلقليمية يؤمن لها حرية الحركة الواسعة وإمكانية استغالل خيرات 
   .(2)التي ترى أن أمنها وƛرواتها البحرية ومصالحها مهددة فتعمل على توسيع مدى مياǋها اإلقليمية

المطالبة بƎنشاء منطقة صيد  دافع عن فقد قتصاد،بصرف النظر عن الحجج المتعلقة بالصيد واالو
عن وجود حق صيد  ادافعوحيG. Selle" ، ƚ"جورƜ سال  خالصة رجال القانون مƛلمحفوظة أو 

  .(3)القانوني بين منطقة السيادة ومنطقة الحرية صتفضيلي يسمح بالتدرƜ والتناق
 وننست بسرعة في إطار القامنطقة الصيد المحفوظة قد كرŎ" :فƎن quenendecوحسƔ األستاذ 

  (4)"العرفي باعتبارǋا ممارسة مقبولة عموما
لتي أبرمتها اجموعة االتفاقيات ماتفاقيات ƛنائية من بينها ست مناطق الصيد في عدة قد كرŎو        

وذلك حول جزر  ميل بحري 12بريطانيا والتي تلتزم فيها أن تحترم مناطق الصيد المحددة حتى 
، ومع 26/09/1964واتفاقات أخرى مع بولونيا في ، رويج وعلى سواحل إسنلدابعة للنالتا" فروي"

واتفاق بين اليابان وزلندة  ،22/06/1965ومع اليابان وكوريا في  ،30/09/1964روسيا في 
  .20/03/1967وبين فرنسا واسبانيا في  ،12/07/1967الجديدة في 

قية لندن حول الصيد والتي دخلت حيز النفاذ في دولة أوروبية اتفا 13، أبرمت 09/03/1964في و
منها على إنشاء مناطق صيد محفوظة مجاورة للبحر  11، حيƚ نصت المادة 15/03/1966

  .(5)ميل بحري 12و 6بين  تمتد ما اإلقليمي
د وǋي تتضمن من الجانƔ يأبرمت االتفاقية السينيغالية الفرنسية في مجال الص 16/09/1974في و

أن الرخصة الممنوحة " منها  5ل ضمني لمنطقة الصيد السينيغالية بحيƚ تنص المادة الفرنسي قبو
بالنسبة الشيء  نفƩ ويالحظ" ميل بالنسبة للسفن المجمدة  12للسفن الفرنسية صالحة فيما بعد اتساع 

  .01/06/1976و إسلندية في أسلو في لالتفاقيات الموريتانية الفرنسية واالتفاقية المؤقتة األنجل

    

                                                 
(1): BOUSHABA, op.cit, p 57.  

، ممارسة سيادتها وتطبيق قوانينها 1952يل المƛال في إعالن ƛالƛي صدر في آƔ وǋكذا قررت التشيلي والبيرو واإلكوادور على سب : (2)
دت ǋذا االتجاه وأي) من اإلعالن 2المادة (ميل بحري كحد أدنى  200بصورة حصرية على مياه البحار المحاذية لشواطئها حتى مسافة 

  . 37، المرجع السابق، ص الصين وكوبا أيضا، انظر سليم حداد
(3) : Jean Pierre BEURIER, Partrick CHAUMETTE, G Wenaelle PROUTIERE MAULION, droits 
maritimes, tome III, exploitation et protection de l’océan, édition Juris  -Service, Lyon, 1998 , p 38.  

  .16ص  ،بهيج فايزة، المرجع السابق : (4)

  .14نفƩ المرجع، ص  : (5)
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 ƒ - ةƮومعار Ʊق الصيد محل نزاƯمنا:           
Ňالقانوني  هاالممارسة الدولية أن مناطق الصيد المحفوظة كانت محل نزاعات عديدة، وأن أساسنت بي

  (1):كان موضوع خالف ومجادلة نوضح ذلك من خالل األمƛلة التالية
  : Ƌسلندا في /1

المتعلق بحدود الجرف القاري على  ،05/04/1948نص القانون اإلسلندي المؤرخ في   
 فيما وراء المياه اإلقليمية ذات ،إمكانية تحديد مناطق صيد يكون فيها الصيد محفوظا للمواطنين فقط

           مااأصدرت إسلندا نظ 1952مارƩ  19وفي  نظرا ألǋميتهم المتعلقة بالصيد، ،لأميا 4
)un règlement( Ŏم أصدرتيعدƛ ،Ʃمنطقة  1958جوان  30آخر في  ماانظ ل رسم خط األسا Ƌأنش

  .1952 امنظميل بحري من خطوط األساƩ التي رسمها  12لى إصيد محفوظة تمتد 
 Ɣذا اإلجراء الصيادين األجانǋ ألمانيا الفدرالية ىخاصة منهم من بريطانيا العظم(وقد منع ،

 األنواع اǓبدة صيدول ح اد نزاعكما ولƃ، باألسماك إلى األعماق الوفيرةمن الدخول ) وفرنسا
الفدرالية إلى التفاوƯ بشƋن إبرام اتفاق مع  ، فعمدت بريطانيا العظمى وألمانيابواسطة الجيابات

  .اسلندا، فيما امتنعت الدول األخرى عن التدخل في المنطقة المدعى بها
Ʃ التي اعترفت بخطوط األساف ن الدول األطرااسلندا أل Ƌ11/03/1961رضى االتفاق المبرم في ف

بالمقابل تم وميل بحري،  12 ىلإوقبلت بمنطقة الصيد المحفوظة الممتدة  1952ام نظ رسمها
أشهر لكل  6 لمدة سنوات، وتم فرƯ إشعار 3االتفاق على فترة انتقالية تسمح بالصيد األجنبي لمدة 

  .لفصل فيهالنظام، وفي حالة النزاع تتولى محكمة العدل الدولية في اتعديل 
،  لكن وضعية مخزون 1972 سنة إلى غاية 1964سنة  نم منطقة الصيد المحفوظة Ưلم تعار

Ʃسمك غاد(gadidés)(2) ور مستمرǋل  ،كانت في تدƛا  %80وألن الصيد باسلندا يمǋمن اقتصاد
 14بموجƔ إعالن  ميل بحري 50فƎنها عمدت إلى تمديد منطقة الصيد المحفوظة من جديد إلى 

  .1972فيفري  15المؤرخ في  مانظالتبناه  1971جويلية 
تحتفظ كانت وبذلك  ،)le talus continental(تناسƔ مع وضع االنحدار القاري يǋذا التمديد  وقد كان

ƚر وفرة،  اسلندا بالصيد على كامل مساحة الجرف القاري حيƛكنلتكون الموارد الصيدية أك 
إلى محكمة العدل الدولية  تااالنفرادي فلجǋƋذا التصرف  وألمانيا الفدرالية لم تقبال ىبريطانيا العظم

أن اتفاق  وادعتاسلندا من جهتها عارضت اختصاص المحكمة ، (3)1961مستندتان على اتفاق 
1961 Ňرتلم يكن اتفاقا دائما وأن  الظروف قد تغي.  

                                                 
(1) : A cet égard voir Jean Pierre BEURIER, op.cit, pp 39 - 43. 

  .سمك الغادƩ، جنƩ أسماك بحرية من فصيلة الغادسيات، يستخرƜ من أكبادǋا الوافرة بالمادة الزيتية، زيت السمك :(2)

ميل  12من  دعوى ضد اسلندا بخصوص توسيع حقوق الصيد الخالصة 05/06/1972وألمانيا في  72- 04-14رفعت بريطانيا في : (3)
  .01/09/1972ميل بحري التي ستسري ابتداء من  50إلى 
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ميال  12ر طابعه، فامتداد منطقة صيد إلى يالحظ أن االدعاء الجديد الذي أعلنت عنه اسلندا قد تغيŇو
Ŏنا يمكن أن تكون )أميال 4يمتد إلى ( ق بحريا يمكن اعتباره كبديل لبحر إقليمي ضيǋ ومن ،

  .ضمون حرية الصيد في أعالي البحارر مميال يغيŎ 12فيما وراء  ادعاءلكن ، (1)مقبولة
ق قانونها الجديد يتطب عدمعلى اسلندا  تفرƯإجراءات تحفظية  المحكمة اتخذت 1973في و     

سفن ǋاتين بينما تسمح للذي يوسع حقوق الصيد الخالصة في مواجهة السفن البريطانية واأللمانية، ا
              (2)اد نسبة محدودة سنويا من السمك في المنطقة المتنازع عليها،يصطباالدولتين 

المحكمة قرارين في الموضوع مهمان جدا، ألنهما يلخصان  أصدرت 25/07/1974بتاريƣ و
Ňذا المجال مع أنهبفعǋ للقانون العرفي في Ʃكان الية التحليل الحسا Ň(3).رفي مرحلة تطور وتغي   
  :المحكمة في ǋذه القضية بما يلي تحصرŇلقد و
واالتفاقيات التي كان  المؤتمراستمر تطور القانون من خالل ممارسة الدول في خضم مناقشات " 

  .من الممكن التوصل إليها
ي ة التالعام الموافقةخيرة مفهومين في القانون العرفي بفعل السنوات األ قد تبلور خالل ǋذهو

بداخلها  يأن تدع منطقة يمكن للدولة: ، األول ǋو مفهوم منطقة الصيدالمؤتمر افي ǋذ تظهر
ن امتداد منطقة الصيد ، وأد بصرف النظر عن بحرǋا اإلقليميئفي مجال المصاخالص اختصاص 

  .من خط األساƩ يبدو مقبوال عموما ميال ǋ12ذه إلى غاية حد 
ة التي توجد في لمفهوم الƛاني ǋو حقوق الصيد التفضيلية في المياه المتاخمة لصالح الدولة الساحليا

دǋا الساحلية، ǋذه األفضلية التي تكون في مواجهة الدول المهتمة وضعية تبعية خاصة إزاء مصائ
   (4)."باستغالل المصايد

ميل من  12بنوع من الحذر أن امتداد منطقة الصيد يصل إلى  بهذا أوضحت المحكمةو  
متداد الحقوق ال خطوط األساƩ التي يقاƩ منها البحر اإلقليمي، وأن ǋذا االمتداد يمƛل الحد األقصى

   .ليةيفضوى حقوق تس الخالصة للدولة الساحلية وأنه بعد ǋذا االمتداد ال يكون للدولة الساحلية

                                                 
(1) : J-P.BEURIER, op. cit, p 39. 

  .14بهيج فايزة، المرجع السابق، ص  : (2)
(3)  G. CATALDI, op.cit, p70.  

 )4( « l’évolution du droit s’est poursuivi par la pratique des Etats dans la ligne  des débats de la conférence et 
des accords auxquels on avait presque abouti. Deux notions se sont cristallisées ces dernière années en droit 
coutumier par l’effet de l’assentiment général apparu à cette conférence. 
La première est la notion de zone de pêche, zone à l’intérieur de laquelle un Etat peut prétendre à une 
compétence exclusive en matière de pêcheries indépendamment de sa mer territoriale ; l’extension de cette 
zone de pêche jusqu’à une limite de 12 milles à partir des lignes de base semble désormais généralement 
acceptée. Le deuxième est la notion de droits de pêche préférentiels dans les eaux adjacentes en faveur de 
l’Etat riverain qui se trouve dans une situation de dépendance spéciale à l’égard de ses pêcheries côtières, 
cette préférence jouant vis-à-vis d’autres Etats intéressés à l’exploitation de ces pêcheries… », Voir Louis 
FAVOREU,  les affaires de la compétence en matière de pêcheries, (Royaume uni C/ Island et Allemagne 
Fédérale C/ Islande), Arrêts du 25 Juillet 1974-, AFDI  1974, PP 253-284.  
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ميل من خط األساƩ يمكن اعتباره منذ ǋذا  12منطقة صيد تمتد إلى إذا كان االعتراف بو  
الحين أنه ممارسة عرفية، إال أن لƔ النزاع في ǋذه القضية كان في تمديد ǋذه المنطقة إلى ما وراء 

م اميل، والمحكمة لم تفصل حقا في ǋذه المسƋلة الحساسة من النزاع، اكتفت بالتصريح أن نظ 12
ميل بحري ال يسري في مواجهة  50شكل فردي حقوق الصيد الخالصة إلى اسلندا الذي يوسع ب

بريطانيا وألمانيا الفدرالية، وأن اسلندا ال تملك الحق في أن تمنع بطريقة فردية سفن صيد ǋاتين 
   .ال يحل في شيء موضوع النزاع ذلكلكن  الدولتين،

ǋلقا ƚالƛغريبا بالنظر إلى أشغال المؤتمر ال Ʃذه السنة  نونذا التحفظ ليǋ البحار التي قد بدأت قبل
فكƋن المحكمة لم ترد أن تسبق  ،)الم اإلق الƣ(دمت كƛيرا حول توإلى المفاوضات التي اح) 1974(

نتائج تحديد ǋذا المجال البحري، غير أنه تجدر المالحظة أن المحكمة حسمت بƋن االدعاءات 
  .لدول المعنيةبين ا تبحقوق تفضيلية ال بد أن تكون موضوع مفاوضا

 15/07/1977لى الرغم من ǋذا، وبسبƔ تدǋور وضعية مخزون الغادسيات قررت اسلندا بتاريƣ ع
ولم تقبل مرة أخرى . ميل لنفƩ الحجج التي اعتمدت عليها سابقا 200تمديد منطقة صيدǋا إلى 

أخمدت بسرعة  )الم اإلق الƣ(المملكة المتحدة ǋذا التصرف االنفرادي، لكن نهاية المفاوضات حول 
الم اإلق (حول البحر اإلقليمي،  1979-07-1 المؤرخ فيلم يكن القانون االسلندي  ǋذا النزاع، لهذا

ƣ(1)والجرف القاري محل معارضة خاصة  )ال.  
  : النرويƛ في /2

النرويج إلى تصرف وقائي لحماية مخزون السمك من الصيد المفرط فلجƋت إلى  لجƋت  
فرنسا، المملكة المتحدة، (الصيد بالمهتمة منطقة صيد محفوظة مع الدول  المفاوضات من أجل تمديد

وقبلتها تلك الدول، من بينها  1975- 01- 21وحددت ƛالƚ مناطق صيد محفوظة يوم ) ألمانيا
  .)Lofoten(لوفوتن ميل من أرخبيل  50منطقة صيد محفوظة تمتد إلى 

   :كندا في /3 
لق بالبحر اإلقليمي ومناطق المتع ،23/07 ون رقمنقاالمن خالل  1964نذ م كندا أعلنت  
الصيد لرعاياǋا فيما وراء البحر اإلقليمي، وأخضعت ǋذه المنطقة الختصاصها  عن حكر، الصيد
  .ليمي في مجال الصيداإلق
ما تبنت كندا تدابير من أجل إنشاء منطقة صيد جديدة محاذية لشاطئها وتدابير أخرى من أجل ك

الشمالي بموجƔ العقد  هاميل من ساحل 100 ـوƚ على بعد معتبر يقدر بحماية ووضع حد للتل
ادعت منطقة صيد  1976، وفي أكتوبر 1970الشهير لحماية المياه القطبية من التلوƚ سنة 

ميل بحري احتجت عليها الواليات المتحدة وفتحت بذلك المجال لنزاع  200محفوظة تمتد إلى 

                                                 
(1)  voir J-P. BEURIER, op. cit, p 40. 



 الفصل اǓول:                                              شروƯ اǗلتحاق بنشاƯ الصيد البحري وتربية المائيات
 

 129

حيƚ أبرم اتفاق ƛنائي حول  ،1977- 02- 24يفƯ إال بتاريƣ ديبلوماسي حقيقي بين البلدين لم 
   (1).حقوق الصيد المتبادلة

  :الدول اǕفريقية في /4
البحار، حاولت الدول الناشئة  نونفاوضات المؤتمر الƛاني لǖمم المتحدة حول قامبعا لفشل ت  

فيما الطبيعية، لى الموارد حماية مصالحها بتمديد صالحياتها في المياه الساحلية انفراديا للمحافظة ع
ألنها وجدت نفسها مجردة ليƩ فقط من الموارد التقنية الكافية للمشاركة في  ،وراء البحر اإلقليمي

لدفاع عن بل أيضا من الوسائل القانونية المرصودة لضمان ا ،استغالل الموارد الحية البيولوجية
عتماد على تشريعاتها الداخلية الموروƛة ǋذه الدول اال Ǝمكانبلم يكن مصالحها في ǋذا المضمار، 

الدولي للبحار الذي لم يكن يسمح لها  نونال باستطاعتها االعتماد على القاو قوات االستعماريةالعن 
فادعت مناطق صيد  ،2)(بتƋمين المحافظة على استغالل ƛرواتها في عرƯ سواحلها وترقية نموǋا

غابون (ميل بحري  200و 12امتدادǋا ما بين وƟ امحفوظة مؤسسة على ضرورات اقتصادية، يتر
 المغرƔ ،بحري ميل 30، غانا ميل بحري 18، كاميرون ميل بحري 122غال ميل بحري، سين 50

ما أنشƋت كميل بحري،  70منطقة صيد خالصة تمتد إلى  (3)1973 مارƩ 2أنشƋ بمقتضى ظهير 
طقة صيد محفوظة تمتد من (4)1962 - 10 - 16 المؤرخ في 62/35رقم  نونتونƩ بمقتضى قا

التي أنشƋتها االتفاقية حول الصيد والمحافظة  6+6قاعدة تطبيقا ل( أميال بحرية أخرى  6أيضا إلى 
قد عارضتها إيطاليا الشريك التقليدي و) 1958على الموارد البيولوجية في أعالي البحار لسنة 

قد نجم عن ذلك عدة نزاعات و ،.)..كما عارضت اسبانيا مبادرة المغرƔلتونƩ في مجال الصيد، 
   .جانƔ وكذا صيادي الدول المجاورةمع الصيادين األ

ميل بحري  200تعميم متدرƜ لحدود  1965من  وابتداءما شهدت دول أمريكا الالتينية ك        
 Ɣاألسبا Ʃر تعقيدا ونزاعا لنفƛميل لبحر إقليمي،  200برازيل (في ميدان الصيد وكانت حالتها أك

   (5)....)فنزويال  ،ميل لبحر إقليمي 12ميل لمنطقة صيد محفوظة، كولومبيا  80غوانا 
  :فرنسا في /5

، 01/03/1988رقمقانون الرنسا تحتفظ بالصيد في المياه اإلقليمية لرعاياǋا بمقتضى فكانت       
  .وككل دولة بحرية عظمى، لم تكن تعترف فيما وراء ذلك بصالحيات الدولة الساحلية

ادعاء بريطانيا بمنطقة صيد حتى ميل و 12لبحار اإلقليمية حتى فƎن التمديدات المتزايدة لغم ذلك، ر
منطقة صيد،  بالمطالبة بƎنشاء من عرƯ سواحلها، وتصاعد نداءات الصيادين الفرنسيينميل  12

                                                 
(1) : voir J-P. BEURIER, op. cit, p 41. Sur ce point voir aussi : G. CATALDI, op. cit, p 69. 
(2) : DANIEL BARDONNET et jean CARROZ, les Etats de l’Afrique de l’ouest et le droit international des pêches 
maritimes, AFDI 1973, p 838 

  .المحدد للمياه اإلقليمية ومنطقة الصيد الخالصة 73/211 /1ظهير متضمن قانون رقم  : (3)

(4) : Ɯ.1124ص  16/10/1962مؤرخة في  12 ع.ر.  
(5): J.P.BEURIER, op.cit, p 42.  
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بمقتضى المرسوم  بحريميل  12 إلى تمتد منطقة صيد محفوظةعن أيضا  اإلعالندفع فرنسا إلى 
العرفي وكان يشكل بالنتيجة  نونبقي في إطار القا اإلعالن ǋذا ، لكن07/06/1967في  المؤرخ

  . بحرية أميال 3 الممتد إلىتعويƯ عن بحر إقليمي 
فرنسا إلى تعديل سياستها من أجل حماية الموارد الموجودة في عرƯ  من جهة أخرى، اضطرت

لة ود صيŇاديها وصيŇادي بينالناشبة  " LangousteالكركندحرƔ "بسبla Guyane(  Ɣ(غوانا  مقاطعة
الصيادين الفرنسيين  ذلك منع ،ميل 200إلى القانون البرازيلي البحر اإلقليمي  فحينما مدŇ ،البرازيل

Ňذه الدولة، ألجل ذلك مدǋ مياه Ưت فرنسامن اصطياد القشريات في عر، Ɣالقانون المؤرخ  بموج
 تناسبا مع وضعية االنحدار غوانا سواحل ميل من 80منطقة صيدǋا إلى  ،05/07/1972في 

  .(1)حتى تحافظ على موارد مصائدǋا من استغالل الصيادين البرازيليين بصورة خاصةو، القاري
مية الصيد بالنسبة القتصاد ǋذه المقاطعة تستلزم حماية مخزون الجمبري الذي يشكل أǋكانت  لقد

المنشƐ لمنطقة  07/06/1967 المؤرخ في سوممرالألن تطبيق أحكام وأحد أǋم الموارد الرئيسية، 
 ميل 80يتم حتى  كان اصطياد الجمبريفقد  ،ميل كان عديم النفع 12 ىلتمتد إصيد محفوظة 

  .من السواحل بحري
 ،19/02/1973وعلى غرار تطور االدعاءات االنفرادية، اتخذت فرنسا سلسلة من المراسيم في 

Ňمد ƚحيƯا في عرǋميكلون ت مناطق صيد "Miquelon "، سان بيارو " Saint pierre "ماǋ(2) .وغير 

  . ǋ(3)كذا كانت مناطق الصيد الخالصة أو المحفوظة معارضة بشدةو      
     :)الم اǗق الơ(مفهوم  تكريسبعد Ưق الصيد المن القانوني Ʒياƒ اǓساس -ج

نطقة الصيد نرى بوضوƟ كبير غياƔ األساƩ القانوني لم ،ناء على كل ما سبق بيانهب     
الرǋان الكبير إزاء ضغط أساطيل الصيد  ميال بحريا، كما نالحظ 12لمحفوظة فيما وراء ا

لهذا كان من الضروري خلق مفهوم جديد لتفادي التزام يدعو إلى النزاع، إنه  ،الصناعية الكبرى
ي الجزء الخامƩ بات حاليا واقعا قانونيا بعد إقراره فالذي  ،(4)مفهوم المنطقة االقتصادية الخالصة

متد فيما وراء البحر اإلقليمي للدولة الساحلية تمن اتفاقية األمم المتحدة على أنه منطقة من البحار 
ميل بحري وال تخضع ǋذه المنطقة لسيادة الدولة الساحلية، وكل ما لهذه  200وال يزيد اتساعها عن 

  .اقتصاديةرية ألغراƯ ئƛااألخيرة ǋي حقوق خالصة، حصرية، مانعة أو است
 وصنص في )الم اإلق الƣ(مفهوم  كن الغريƔ في األمر أن المؤسƩ الدستوري الجزائري أقرŇل     

 ،دون أن ينشئها )Ɣ.ق.م.أ(القوانين المتعلقة بالملك العمومي كما سبق بيانه قبل توقيع إبرام اتفاقية 

                                                 
(1):  J.P. BEURIER, op. cit, p 42. 

(2):  sur ce point voir encore, Jean- Pierre quenendec, AFDI, 1973, p 809. 

(3): BOUSHABA, op.cit, p 59. 

(4): J.P. BEURIER, op.cit, p 43. 
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دولي، ƛم يƋتي ǋذا المرسوم وكل الدساتير الالحقة لهذا التاريƣ توصي باحترام قواعد القانون ال
اتفاقية األمم المتحدة (الجديد  الدولي نونال نجد أساسا لها في أحكام القا نطقة صيد محفوظةينشƐ مل

 .(1)مرجعية قانونية في أحكام الدساتير وال) البحارلقانون 

األكƛر لم يكن من أÞ منطقة الصيد المحفوظة ماذا ǋذا اإلنشاء بعد أن تجاوزت األحداƚ مفهوملف
حكمة التنبƋ عامة بحقوق الدولة الجزائرية على المجال البحري المتاخم لبحرǋا اإلقليمي لتشمل 

  معالم وركائز سياسة بحرية متكاملةÞ عائل أخرى غير الصيدÞ وباختصار وضمس
، األحكام منطقة الصيد المحفوظةل نونيالنظام القا 13- 94رقم  لمرسوم التشريعيالم يحدد   
ǋذا االقتضاƔ ال يعكƩ  لكن. منه 6/1المادة لتي تضمنت ǋذا المفهوم ǋي المادة األولى والوحيدة ا

         عدد كبير من  ال حتىو )Ɣ.ق.م.أ(اتفاقية  من الجزء الخامƩ التفصيل الذي جاءت به أحكام
افظة التشريعات الوطنية التي استوحت الكƛير منها، والتي كانت جد متقاربة، ال سيما من أجل المح

" الوالية"للدولة الساحلية على الموارد البيولوجية والمعدنية، ومفهوم " الحقوق السيادية"على مفهوم 
 من الفقرة األخيرة ت عليهنصما  والتعجƔ ما يشد االنتباه ويƛير الدǋشة، ويئةفي مجال حماية الب

المياه التي تخضع للقضاء  ...نيفهم في ǋذا المرسوم التشريعي، م" :من ǋذا المرسوم ةالƛالƛ المادة
  .)2("المياه الداخلية والمياه اإلقليمية أو منطقة الصيد المحفوظة: الوطني
لمرسوم التشريعي بمقتضى ǋذه المادة تماƛال بين المياه الداخلية والبحر اإلقليمي ومنطقة ا يضفي

ما ǋو مستقر عليه  كنل، وم المياه الخاضعة للقضاء الوطنيفي مفه جميعاالصيد المحفوظة بضمهم 
أن ǋناك تدرƜ في اختصاصات الدولة  )Ɣ.ق.م.أ( ولي للبحار بمقتضى أحكام اتفاقيةالد نونفي القا

 Ưتتناقص اختصاصاتها كلما اتجهنا نحو عر ƚالساحلية على مختلف المجاالت البحرية، بحي
لسيادة الدولة الساحلية،  البحر، تبدأ بها كاملة في المياه الداخلية والبحر اإلقليمي اللذان يخضعان

مجاالت أخرى تعرف  في هاأن تمارس يرة حقوقا واختصاصات وظيفية يمكنخهذه األلبينما 
، ƛم )خ، الجرف القاري، المنطقة المتاخمة قاإلالم ( ةالوطني للواليةبالمناطق البحرية الخاضعة 

 لم يعتد به لالختصاصاتناك في الحقيقة تضاءل حقيقي ǋ، مل بمبدأ الحرية في أعالي البحاريع
  .94/13 رقم المرسوم التشريعي

إقليمية المجاالت البحرية  محاولةحيح، أن ذلك التماƛل بين المناطق يمكن تسجيله في خضم ص     
من طرف الدول الساحلية التي تسعى دوما لتعزيز حقوقها السيادية إلى حد اإلشباع أكƛر فƋكƛر من 

إذا كانت ǋذه ǋي فعال نية المشرع الجزائري، فال و، إقليمها البريلها تماƛل قانونيا طموحها لجع
                                                 

الدولي للبحار بينما ǋذا األخير ال يتضمن مفهوم منطقة الصيد  نونبالرجوع إلى القا 1989من دستور  12 ادةتوصي أحكام الم :(1)
 .المحفوظة

في ، فال معنى لتلك الصياغة )أو(اورف العطف وحأمام _ أ_حرف  Ǝضافةب ةالعربيلغة بالفي النص الحظ أن ǋناك خطƋ مطبعي ن :)2(
  .سليما ةالفرنسي باللغة النص حين جاء
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من  18التي تستعيد أحكام المادة  94/13 رقم من نص المرسوم 12نفهم غرابة محتوى المادة 
في " حق حرية المرور" ـالتي تعترف لسفن الصيد األجنبية بو، في ǋذه النقطة 84- 76 رقم األمر

  .)1(لوطنيالمياه التي تخضع للقضاء ا
كاستƛناء لممارسة  يءكن ما ǋو معلوم أنه في البحر اإلقليمي ال يعترف إال بحق المرور البرل

الدولة سيادتها الكاملة على ǋذا المجال، أما حق حرية المالحة أو المرور يطبق في المجاالت 
  )2(.األخرى أي المنطقة المتاخمة، الم اإلق الƣ وأعالي البحار

، تتركنا فعال نفكر أن البحري التحديد الدقيق لمختلف مناطق الصيدǋذا الغموƯ في   
شروط ممارسة ل هعرضفي ولهذا  ،)3(البحار نونالمشرع الجزائري ال يتحكم في مختلف مفاǋيم قا

  .ال يوجد أي تمييز بين مختلف المناطق البحرية الصيد
المياه الخاضعة فهل نستخلص أنه يوجد نظام قانوني واحد للصيد يطبق على مجموع   

Þسف األستاذ لعرابة عن فرصة مراجعة أمر و للقضاء الوطنيƋذا المقام يتǋ 84- 76رقم في ،
إلدراƜ نظرة أكƛر تمعن وتعبير عن مختلف الفوارق الدقيقة والمطابقة مع حقيقة المالحة البحرية، 

  .)4(التي ضاعت سدى
  :على اǓتي 13- 94المرسوم التشريعي رقم  من 5نص المادة تÛ ن جهة أخرىم
  :يمارƩ الصيد البحري في ƛالƚ مناطق "

  .نطقة الصيد البحري على السواحلم - 
 .نطقة الصيد البحري في عرƯ البحرم - 

  .نطقة الصيد البحري الكبيرم - 
طنة وتستعمل أدوات  120 يمكن سفن الصيد البحري التي تساوي حمولتها اإلجمالية أو تفوق ال

رƩ الصيد البحري التجاري إال ما وراء حدود المياه اإلقليمية الصيد البحري المجرورة، أن تما
  "...الوطنية كما ǋي محددة في التنظيم الجاري به العمل

ƛ ،اǋذه المادة على مناطق الصيد البحري دون أن تعرفها وتبين حدودǋ المياه تشير إلى  متنص
  ، أال يمكن إدراǋ Ɯذه األخيرة ضمن المناطق المحددةÞ اإلقليمية

ويضبط  ي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري، الذ121- 96المرسوم التنفيذي رقم ن بيŇ وقد     
  :الصيد البحري كما يلي مناطق الرابعةكيفياتها، في المادة 

  .تلك الواقعة داخل األميال البحرية الƛالƛة انطالقا من الخطوط القاعدية :منطقة الصيد الساحلي -  
                                                 

 .84-76 رقممراألالمياه اإلقليمية ǋي التي كانت معنية في  :)1(

 )2( A. LARBABA, Observation sur le décret législatif n° 94-13 du 28 Mai 1994 fixant les règles générales 
relatives à la pêche, op.cit, p 19. 

:)3( A. BENHAMOU, op.cit, p 207. 

:)4( A. LARBABA, op.cit, p 19. 
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تقع ما وراء حدود منطقة الصيد البحري الساحلي : عرƯ البحرنطقة الصيد البحري في م - 
 ميال بحريا وتكون مخصصة للسفن التي تقل حمولتها اإلجمالية) 12(وداخل منطقة االƛني عشر 

  .طنة 120 عن
أي تبدأ فيما  ،تقع ما وراء منطقة الصيد البحري في عرƯ البحر: نطقة الصيد البحري الكبيرم - 

  .طنة 120وتكون مخصصة للسفن التي تساوي حمولتها اإلجمالية أو تفوق ،ميةوراء المياه اإلقلي
  :1996لتعديل الدستوري سنة افي  المنƯقة اǗقتصادية الخالصة استقرار مفهوم - 4

، )الم اإلق الƣ(مفهوم  هإقرار في )Ɣ.ق.م.أ(جاءت به اتفاقية  عما 1989 دستوريبتعد لم         
  :كما يلي 12اء نص المادة ج)1( 1996سنة  هتعديلوفي 

"Ŏالدولة حقها السي Ʃها كما تمارǋسيادة الدولة على مجالها البري ومجالها الجوي وعلى ميا Ʃد تمار
  "الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إليها نونالذي يقره القا

ما الذي يمكن أن نستخلصه من  ،يل أيضابارزا في ǋذا التعد )الم اإلق الƣ(ال نجد مفهوم         
غياƔ أية داللة صريحة للم اإلق الƣ في الدستور الساري المفعول به حالياǋ Þل ǋو تراجع لموقف 

Þالدستوري الجزائري Ʃاالتحقيق ب  يتعلق األمر أن أم المؤسÞنسجام بين التشريع والواقع  
المطلة دول أو ممارسات الأنه يوافق الواقع  إلىحاول قبول التفسير األخير، باالستناد أكƛر ن        

ال يجƔ أن يغيƔ عن النظر انتماء الجزائر إلى مجال البحر  إذ ،على البحر األبيƯ المتوسط
Ʃذا األساǋ المتوسط، البحر شبه المغلق، وعلى Ưن األبيƎسوف  )خ.قإ.م( لـ احتمالي إنشاء ف

التالي ǋناك أسباƔ حقيقية ال تسمح بهذا اإلنشاء في في جعل ǋذا البحر إقليمي، وب ايجدŎ ايشكل خطر
، لكن خاصة إلى جانǋ Ɣذه البحر األبيƯ المتوسط، ليƩ فقط ألن األمر يتعلق ببحر شبه مغلق

  .)2(البحر المتوسط منفذ ماء دولي ǋام جدا ل، يشكالخاصية
سƔ تقرير األمانة حفلم تكن موحدة، ) خق م إ(ممارسات الدول فيما يتعلق بƎنشاء  لكن         

 200تمتد إلى  )خ قإ(دولة عن إنشاء مناطق  86 ، أعلنت1992العامة لمنظمة األمم المتحدة سنة 
ميل بحري ابتداء من خطوط األساƩ التي يقاƩ منها عرƯ البحر اإلقليمي، من جهة أخرى 

عرضها محدود  يالحظ اتجاه نية البلدان المطلة على بحر شبه مغلق لǘعالن على مناطق اقتصادية
  . وفي مجاالت محدودة أيضا

 ألن ǋذا، امتنعت عن إنشاء مناطق اقتصادية بلدان أخرى، ال سيما المطلة على البحر المتوسط
وأنه يتميز بوجود بعƯ  خاصة، تهابƎقام للدول الواقعة على سواحلهالبحر شبه المغلق ال يسمح 

                                                 
  .  )1996 ةلسن 76 ع.ر. Ɯ(، 1996الذي يتضمن دستور ، 07/12/9619، المؤرخ في 438 -96الرئاسي رقم  المرسوم :)1(

:)2( Voir Umberto LEANZA, le régime juridique international de la mer méditerrané, RGDIP 1992, volume 
n° 236, pp 297 et 298-300. 
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ة، ولذلك لجƋت بعƯ الدول إلى إنشاء مناطق الجزر التي يحول وجودǋا دون إنشاء مƛل ǋذه المنطق
  .الوطنية أو مناطق صيد محفوظة كما ǋو الشƋن بالنسبة للجزائر اصيد خالصة بموجƔ تشريعاته

عن إنشاء مناطق اقتصادية دون  من اإلعالنالدول الساحلية  مكƃنتويبدو أن الممارسات الدولية      
  .1982كل الحقوق المضمونة في اتفاقية أن تتبنى أحكاما تشريعية خاصة تحدد فيها 

ستطيع أن تطالƔ ببعƯ وليƩ كل الحقوق المبررة بƎنشاء تباإلضافة إلى ذلك، الدول الساحلية 
  .المنطقة االقتصادية، دون أن تنشƐ رسميا مƛل ǋذه المنطقة

الحق " لح بمصط" الصالحيات"مصطلح المذكورة آنفا  12 الفقرة الƛانية من المادةفي  استبدل       
ōدالسي " Ɯالقاعدة القانونية وتدر Ɯذه الصياغة الجديدة تعبير واضح عن احترام مبدأ تدرǋ وفي

فقرة أ من االتفاقية  56ذ يتفق ǋذا النص مع نص المادة إ، )Ɣ.ق.م.أ(الحقوق كما وردت في اتفاقية 
د الطبيعية الموجودة والذي يعطي الدول الساحلية حقوقا سيادية بغرƯ استكشاف واستغالل الموار

  .، لكنه ال يذكر صراحة ǋذه المنطقة)الم اإلق الƣ(في 
من الدستور أن الجزائر تمارƩ السيادة على الموارد الطبيعية الحية  17أكدت المادة قد و  

وال يمكن أن تكون محل استغالل من طرف الدول  )اإلق الƣ(والمعدنية الموجودة في منطقتها 
  .األخرى إال بترخيص

الدفاع عن سيادة الدولة على يتولى على أن الجيƫ الوطني الشعبي  25أكدت المادة  كما  
ƣالموارد الطبيعية للم اإلق ال.  

الم (عامة من أجل االستقرار النهائي لمفهوم المبادƏ الǋذه النصوص الدستورية وضعت   
ƣذه األخيرةصادقت كما لجزائر، في ا )اإلق الǋ ب البحار نونحدة لقااتفاقية األمم المت على ƣتاري

وكان ذلك بعد موافقة المجلƩ الشعبي  ،البلدان األخيرة التي قامت بذلك ، وǋي من)1(16/01/1996
   . )2(من طرف رئيƩ الجمهورية، لكن دون أن تنشرǋا توقيعهاالوطني و

ن م 132ألن المادة ومن أجل عدم التعارƯ مع االلتزامات السابقة، وبهذه المصادقة و     
يقع ، رئيƩ الجمهورية تسمو على القانوناعتبرت أن المعاǋدات التي يصادق عليها  الحاليالدستور

بناء عليه يكون تحديد و، )Ɣ.ق.م.أ( ئر باحترام مبادƏ وقواعد اتفاقيةالتزام دولي على عاتق الجزا
)ƣدأ التشاور واالتفاق من االتفاقية مع األخذ بعين االعتبار مب 57للجزائر وفق المادة  )الم اإلق ال

  .المقابلة واحترام حقوق وحريات الدول األخرى بين الدول المجاورة أو

                                                 
، 1982البحار لعام  نونالمتضمن التصديق على اتفاقية األمم المتحدة لقا ،22/01/1996المؤرخ في  53-96المرسوم الرئاسي رقم  :)1(
Ɯ.16، ص 1996يالمؤرخة ف، 06 ع.ر.  

)2(: ƛالتصريح الذي قامت به السلطات الجزائرية لدى األمم المتحدة ت 11/06/9619 يومل يم ƣواريǋالموجود فيو:  
- Bulletin du droit de la mer, numéro 35 de 1997, publié par l’ONU- Division des affaires maritimes et du 
droit de la mer- Bureau des Affaires juridiques. 
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 أو ية بينها وبين الدول المجاورةحل المشاكل المتعلقة بالمناطق البحر إلىالجزائر سعت  لذلك
أǋم من بين  30/10/2002، ولعل االتفاق الجديد الذي صادق عليه البرلمان التونسي في ةالمتقابل

والتعاون من أجل  يهماǋذه االتفاقيات، حيƚ أبرم بين الدولتين من أجل احترام السيادة اإلقليمية لكل
عمليات اإلنقاذ البحري، وتحديد الحدود  ناستغالل الموارد الطبيعية وحماية البيئة البحرية، وتƋمي

  .)1(البحرية بينهما
 لمنطقة االقتصادية الخالصةلمفهوم القانوني لكد على اؤت قوانين سنعمدت الجزائر إلى لقد       

ا كما وال جرفا قاري )م إ ق خ( بـال تتمتع  من الناحية الجيولوجية دون وجودǋا فعليا، فهي
صدور لم تمارƩ أي نشاط اقتصادي خارƜ مياǋها اإلقليمية إلى غاية  ، كما أنهاحددتهما االتفاقية

  .نطقة الصيد المحفوظةالذي أنشƋ م، 94/13المرسوم التشريعي رقم 
على صعيد تكريƩ الدستور لسيادة الدولة على مناطق مجالها البحري، الحظنا بعƯ التراجع و     

الموحدة بين النصين الغامضة  12المادة  صياغةتدل  حيƚ، 1996وتعديله سنة  1989في دستور
  .(2) البحار نونساسية لقاهم وإدراك المفاǋيم األفعلى نقص في الترابط المنطقي ونقص في الجدية ل

ن دسترة الحقوق أ حصحين، المعدلتي 122و 12 تيننسجام بين الماداالعدم  نالحظكما       
الوطنية حول مختلف المجاالت البحرية، مع صياغة مختلفة في الدساتير الƛالƚ األخيرة التي 

حري في نظر السلطات تبين أǋمية المجال الب ،عرفتها البالد خالل العشريات الƛالƚ األخيرة
ن البرلمان، ضمن مجاالت االختصاص يسان من المنطقي في ǋذا اإلطار، أن ك لكن ،العمومية

قواعد واضحة تخص المناطق  من الدستور، في المجال البحري 122المخولة له بمقتضى المادة 
وكذلك الغابات  الحيوان والنبات،، ، مƛل ما فعل في مجاالت أخرى قريبة جدا منه كالبيئةالبحرية

والمياه، بما أن اختصاصه قد تم توسيعه في ǋذا المضمار بمقتضى التعديل الدستوري سنة 
1996)3(.     

 ،الذي يتولى تحديد السياسة البحرية للجزائر )4(1998ةر سنإنشاء المجلƩ األعلى للبح ورغم     
التنسيق تحقيق عمل على يو ،بهاتطبيق األحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة ويسهر على 

 ي، لم يظهر أ)...النقل، الصيد البحري، حماية البيئة(البحري  المجال واالنسجام بين قطاعات
    . جديد يذكرتحديد أو توضيح 

                                                 
:)1( Le quotidien d’Oran, Tunisie- Algérie : L’accord sur la délimitation des frontières maritimes ratifié à 

Tunis, le 13-10-2002,  p 6. 
)2( : Voir A.LARABA, chronique du droit conventionnel algérien 1989-1994 in revue IDARA, revue de 

l’école nationale d’administration, n° 01, 1995,p 97. 
  .من الدستور السابق 115مقارنة مع أحكام المادة  122المدرجة في المادة  29 إلى 25من اتالفقرانظر  :)3(

- 07- 19 المؤرخة في 52 عƜ ر ،سƩ المجلƩ األعلى للبحريؤالذي  ،1998-7-18 المؤرخ في 232-98لمرسوم التشريعي رقما :)4(
  .3، ص1998
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  :مفهوم منƯقة الصيد المحفوظة 11 - 01قانون رقم  اعتماد - 5
رار مفهوم المنطقة مفهوم منطقة الصيد المحفوظة بعد استق 11 -01قانون رقم يعتمد        

اتفاقية األمم المتحدة  و بعد التصديق على ،1996 التعديل الدستوري لسنة ياالقتصادية الخالصة ف
  أليƩ في ذلك خرقا لهماÞ ،لقانون البحار

والمتضمن التصديق على  53- 96تضمن ǋذا القانون التƋشيرة الخاصة بالمرسوم الرئاسي رقم لقد 
ينما التƋشيرة الخاصة بالبناء على الدستور لم تشر إلى المادة ب ،نون البحاراتفاقية األمم المتحدة لقا

  فلماذا ǋذا اإلغفالÞ ،همن 12
ر المشرع الجزائري على االحتفاظ بهذا المصطلح وقد صادق على اتفاقية األمم المتحدة يصŎ ماذالو

االنسجام  معذلك تعارƯ في  أليƩ ال غيرƣ (Þال قاالم ال(حول قانون البحارÞ والتي تكرƩ مفهوم 
 Þبين القانون الداخلي والقانون الدولي Ɣالمطلو      

ǋذا  ردأو ،(1)منها 310الذي تدعو إليه المادة  تفاقيةفي حين ننتظر التغيير واالنسجام مع االو    
 للمياه الخاضعة للقضاء الوطني 13- 94رقمجاء به المرسوم التشريعي  ذيالقانون نفƩ التعريف ال

 ƚي لمياه الخاضعة للقضاء الوطنيامنه  2ادة مال اعتبرتحيǋ  المياه الداخلية والمياه اإلقليمية ومياه
بحق حرية المرور للسفن األجنبية التي  يعترف ƛ25م أنه في المادة  ،منطقة الصيد المحفوظة

نفƩ ما تمارƩ المالحة أو الراسية بصفة مبررة في المياه التي تخضع للقضاء الوطنيÞ إنه يعيد 
 . 13- 94رقمالتشريعي من المرسوم  11ورد في المادة 

الذي يعدل ويتمم األمر المتضمن القانون ، 05- 98قانون رقم ال أن من جهة أخرى،نشير كما 
ونخص بالذكر المادة " المياه الخاضعة للقضاء الوطني"البحري قد نص في بعƯ مواده على مفهوم 

 ،501و 492 تينداالمعدلة للم 42المادة  ،237المعدŇلة للمادة  27، المادة 159المعدŇلة للمادة  16
ضمن تƋشيراته المرسوم التشريعي رقم تتلكن دون أن  ،952و 951 ينتالمعدلة للماد 51المادة 

نص على توسيع السيادة الوطنية   ،)جد قاصرا لهوإن كان إدراكه (أورد ǋذا المفهوم  الذي 13- 94
راء المياه اإلقليمية عن طريق إنشاء منطقة محفوظة للصيد البحري،  إلى الموارد الموجودة ما و

المتضمن التصديق ، 53- 96غياƔ التƋشيرة المتعلقة بالمرسوم الرئاسي رقم  نالحظ زيادة على ذلك
قد تضمنت مفهوم  ،05-98قانون رقم النصوص  مع أن ،األمم المتحدة لقانون البحار اتفاقيةعلى 

، مفهوم )499، 495، 3 - 1/ 493المعدلة للمواد  42المادة (فهوم المياه الداخلية مو ،المياه اإلقليمية
كان كما  ،البحار نوناألمم المتحدة لقا اتفاقيةوǋي مفاǋيم من صميم  )3 /519المادة (أعالي البحار 

ن أدون " المياه الخاضعة للقضاء الوطني"فƋحيانا يستعمل عبارة ، متذبذبالهذا المفهوم  استعماله

                                                 
، يمكن للدولة الساحلية عند توقيعها االتفاقية أو 310، فحسƔ نص المادة ممحررو االتفاقية عن مشكل التوافق أو االنسجام يغفل ل: (1)

  ."ال سيما من أجل إحداƚ توافق قوانينها وتنظيماتها مع االتفاقية " عليها أن تعلن عن تصريحات  ةالمصادق
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المياه الخارجية عن "عبارة  159المعدلة للمادة  16لمادة ل النص العربي فييستعمل و ،هايعرŇف
داخلة أو خارجة عن ال يمكن تصور مياه ف، الغموƯ وǋو تعبير يشوبه كƛير من" القضاء الوطني
  . القضاء الوطني

على المياه التابعة للسيادة ) Ɯ(نصت في الفقرة  358المعدŇلة للمادة  35كما نالحظ أن المادة      
الوطنية وميŇزتها عن المياه التابعة للقضاء الوطني، وǋذا ما كنا نƋمل أن يعتمده المشرع في كافة 

  ."المياه الخاضعة للقضاء الوطني"النصوص التي أورد فيها عبارة 
المتحدة لقانون مم األ اتفاقيةمع  انسجامانالحظ أيضا أن المشرع لم يحترم توحيد المصطلحات أوال و

المياه الخاضعة "يستعمل في مواد كƛيرة عبارة حيƚ  باللغة العربية في ذات النصأيضا البحار و
عبارة  4فقرة  951المعدلة للمادة  ƛ51م يستعمل في آخر النص ونقصد المادة " للقضاء الوطني

  ."المياه الخاضعة للوالية اإلقليمية"
  .  « Les eaux sous juridiction nationale»   يستعمل عبارةموحد  ةالفرنسيباللغة نص القانون  بينما

في نصها األصلي المحرر باللغة  )Ɣ.ق.م.أ(من اتفاقية  56ورد في الفقرة الƛانية من المادة  قدل    
ويرون أن  ،الوǗيةتعني  وǋي juridiction إلى ترجمها الكƛيرونو jurisdictionكلمة  اإلنجليزية

تعني وǋي  ،(1)وأن الوالية ǋي أدنى من الحق السيادي ،والوالية السيادي بين الحقǋناك اختالف 
وعلى األطراف  ،يةلǋو سريان قوانين ونظم الدولة الساح ، فالحد األدنىاإلشراف والمراقبة والتنظيم

  .االلتزام بتلك القوانين واألنظمةالمحددة في ǋذه المادة األخرى التي تمارƩ األنشطة 
والوالية، إذ  السيادي بين الحق 56تند جانƔ من ǋذا الرأي إلى التفرقة التي أوردتها المادة ما يسك 

أنها تعطي للدولة حقوقا فيما يتعلق باالستكشاف واالستغالل ووالية فيما يتعلق باألنشطة المتعلقة 
  .بƎقامة الجزر والبحƚ العلمي وحماية البيئة

ترجمة  ،بƋنها والية juridictionة، إذ يرى أن ترجمة كلمة بينما نبذ فريق آخر ǋذه التفرق      
               (2)جليزيةإن- سيةفي الحقيقة ǋي ترجمة فرن juridiction، فكلمة ةموفق غير

)traduction franglaise(  للكلمة اإلنجليزية  jurisdiction  وتقابلها بالفرنسية كلمة
compétence (3)مساوية لها تماما.  

وإذا كان بعƯ الفقهاء  ،اختصاص ، بمعنىcompétenceلترجمة الصحيحة ǋي كلمة إذن ا  
Ŋنه قد عرƋنه اختصاصفوا الحق بƋإليه الدكتور عبد المنعم البدراوي في تعريفه للحق ب Ɣǋل ما ذƛم :

فƎن ما ورد في ، "اختصاص أو استئƛار شخص بقيمة مالية أو اقتضاء دين معين من شخص آخر " 
شيء واحد وأن للدولة الساحلية  ǋو 1982من اتفاقية  56من المادة  ولى والفقرة الƛانيةالفقرة األ

                                                 
  .82 – 81 عبد المنعم محمد داود ، المرجع السابق ، ص  (1)
  .مجموعة المفردات والتعابير اإلنجليزية األصل المستعملة في الفرنسية  (2)

(3)  Patrick DAILLIER – Alain PELLET, droit international public, 5ème édition L.G.D.J, DELTA, Paris 
1994, p 1083. 
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كما يرى األستاذ محمد طلعت الغنيمي أن . (1)حقوق سيادية على ما ورد في الفقرتين المذكورتين
ال  التنوع في استخدام األلفاظ بين الحق والوالية اجتهاد ممقوت وأن الحق إذا ارتبط بالسلطة فƎنه

واد االتفاقية يرى أن القاعدة العامة التي سارت عليها ميختلف في واقعه عن الوالية، وفي تحليله ل
  :ǋذه المواد ǋي

 Ɵعلى ذلك " حق " استعمال اصطال Ɣفي وصف االمتيازات التي تتمتع بها الدولة دون أن يترت
 Ɵوجود طرف آخر في في الحاالت التي قد ت" والية " عالقة مع الغير، واستخدام اصطال Ɣتطل

فهي مƛال تصف حق الدولة في كشف واستƛمار الƛروة الطبيعية مع الدولة الساحلية المعنية، العالقة 
بƋنه حق ألنها ǋي وحدǋا طرف التصرف القانوني في حين تصف ما للدولة حيال البحƚ العلمي 

، بينما يكيف وضع الدولة لبحƚعالقة ǋي الدولة التي تجري ابƋنه والية ألنه ǋناك طرفا آخر في ال
   (2).بƋنه حق ووالية بالنسبة للجزر الصناعية ألنه ينطوي على التصرفين معا

 أما ذن الفرق بين الحق والوالية، األول تتمتع به الدولة دون أن تƛار العالقات مع الدول األخرى،إ
  .الƛاني فƎنها تكون مرتبطة بشƋنه مع الدول األخرى

  : ا عددا مختلفا من القواميƩ ووجدنا ما يليحصنفحقيقة لقد    
  : الترجمة من اإلنجليزية إلى الفرنسية

- Jurisdiction : compétence, attribution, ressort… (3) 
  : ن اإلنجليزية إلى العربيةمالترجمة 

 :Jurisdiction -  وأيضا (4)،إدارة ،والية ،سلطة شرعية أو قضائية، دائرة اختصاص، قضاء: 
ة ذات السيادة في الحكم حق الدول، )والفصل فيها الدعاوىحق أو سلطة النظر في (سلطان القضائيلا

  (5)...نطاق سلطة ما أو مداǋاوالتشريع، 
  : من الفرنسية إلى العربيةالترجمة 

 - Juridiction: صالحية اختصاص القضاء، صالحية محكمة...                  
compétence -:  محكمة(صالحية(،  لية، جدارةǋأ)(6) ...) اختصاص.  

                                                 
  .134ص  جابر إبراǋيم الراوي، المرجع السابق،:  (1)

  .241 - 239طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص محمد :  (2)
(3): Le robert et collins, senior, dictionnaire Français – Anglais , Anglais – Français, cinquième édition, 
1998, Paris.  

(4)  : Ʃأنطوان اليا Ʃإليا– Ʃإدوارا اليا، Elias – Modern dictionary , English – Arabic، العصرية للطباعة ار الشركة د Ʃيا
  .1940، والنشر، مصر

ر العلم للماليين، بيروت، دا ،AL MAWRID – A MODERN ENGLISH ARABIC DICTIONARY ،منير البعلبكي: (5)
  :وأيضا، 1999

- Atlas Encyclopédie, Dictionary, English- Arabic, Atlas publishing house, 
  .2001 ،األولى الطبعةالشركة الدولية للطباعة، مصر، 

   .عربي -، قاموƩ فرنسيروان السابق، الكنز الوجيزج: (6)
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  : من العربية إلى الفرنسية إلى اإلنجليزيةالترجمة 
ƅاƮق: juridiction   - jurisdiction   (1).  

    pouvoir, juridiction, compétence - -completion, jurisdiction   :اختصاص
أن الترجمة والتي تصفحناǋا، في مختلف القواميƩ عدم اعتماد ترجمة موحدة  بناء عليه نالحظو

  .، أو واليةǋي اختصاص jurisdictionاألكƛر دقة لكلمة 
  :أفضل من ذلك أو "الوطني لالختصاصالمياه الخاضعة "لذلك نقترƟ اعتماد عبارة       

التباƩ أو لرفع أي في كل النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع " المياه الخاضعة للوالية الوطنية"
لصة والجرف القاري، تشمل المياه المتاخمة، المنطقة االقتصادية الخا هاالتƋكيد على أنغموƯ، و
  .المياه الداخلية والبحر اإلقليمي" ه الخاضعة للسيادة الوطنيةاالمي"بينما تشمل 

البحار، أو باألحرى ليǋ Ʃناك جدية  نونال يتحكم في مفاǋيم قا يأن المشرع الجزائر الحظنا      
ت وليǋ Ʃناك تراجع عن السلبيا 11- 01رقم لنصوص، فما جدوى صدور القانون في وضع ا

  .المحتواة في النصوص السابقة له
بذوي االختصاص المشرع ن يتعسعن جادة الصواÞƔ لماذا ال ي داحألم يكن األجدى تصويƔ ما  

ولةÞ ومدى لرأي السليمÞ وفي ǋذا المقام نتساءل عن الدور االستشاري لمجلƩ الدا إلى إلرشاده
 رشدأǋل في فعالية الدور االستشاري لمجلƩ الدولةǋ Þل  Þالهوةتكمن ƉرائهÞ ونتساءل أين ب األخذ

 صياغة متسقة واضحة المعاني، ǋل ǋذا النصفي صياغة  السديدالرأي إلى  الحكومةمجلƩ الدولة 
   Þه على أكمل وجهبدور أنه لم يقمأم  جانباÞ الحكومة انحته و اقترƟ عليها التعديالت الضرورية

  Þ أليǋ Ʃناك رأي رشيددور الغرفتينÞ ماƛم 
، ليƩ فقط في مجال التحكم في مفاǋيم قانون البحار غموضا كبيراǋذا القانون  اكتنفلقد        

  . واستيعابها، بل أن القارƏ يقف عند كل مادة من مواده مشدوǋا، حائرا لغرابتها وفراƷ لبها
  ريد به التعبير عن االǋتمام بقطاع الصيد البحري ال غيرÞ أĈ ان مظهرǋذا القانونÞ أكا سنماذا ل

  .سنقف عند بعƯ االختالالت منه كلما سنحت المناسبة لذلك
اتفاقية ، مع أن من ǋذا القانون اإلشارة إلى منطقة الصيد المحفوظة 23ضمنت أحكام المادة ت       
ص في لأخرى إضافة إلى الحق الخا احقوق Ʃتكر ،)الم اإل ق الƣ(بتكريسها لمفهوم  )Ɣ.ق.م.أ(

  ، لماذا يصر على تسمية منطقة صيد محفوظةÞالصيد
ǋ و مشكل مصطلحات ال يضبطها وفق اتفاقية األمم المتحدة لسنةǋ التي صادق  1982ل المشكل

   ÞبƎنشاء منطقة الصيد المحفوظة فعال يتمسك أنه عليهاÞ أم
  :الصيد البحري في المناطق اǓتية ةرسامممن ǋذا القانون على  17تنص المادة 

                                                 
  . إنجليزي  –فرنسي  –عربي : موريƩ نخلة، روحي البعلبكي، صالƟ مطر، القاموƩ القانوني الƛالƛي ): 1(
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  .نطقة الصيد الساحليم - 
  .نطقة الصيد في عرƯ البحرم - 
  .نطقة الصيد الكبيرم - 

، الصيد الساحلي ǋو ذلك الممارƩ في المياه الداخلية أنمن ذات القانون على  30بينما تنص المادة 
لتي كانت تعتبر منطقة الصيد ا 121- 96من المرسوم التنفيذي رقم  4ألغت أحكام المادة وقد 

  .الساحلي تلك الواقعة داخل األميال البحرية الƛالƛة انطالقا من الخطوط القاعدية
Þذا الذي يتم في المياه الداخليةǋ في حين ننتظر التحسين نجد األسوأ، أي صيد  

قضاء الصيد في عرƯ البحر ǋو ذلك الممارƩ بداخل المياه الخاضعة لل أنعلى  31وتنص المادة 
  .الوطني

 Ưكيف يكون الصيد الساحلي في المياه الداخلية ويكون الصيد في عر Þاهǋما بال المشرع وما د
  البحر اإلقليمي ومنطقة الصيد المحفوظةÞفي و أيضا في المياه الداخلية - سبهح–البحر 

Þأين الدقة في التحديد  
ا وراء منطقة الصيد في عرƯ الصيد الكبير ǋو ذلك الممارƩ في م أنعلى  32كما تنص المادة 

  .ي أعالي البحارأن الصيد الكبير يكون ف، أي البحر
منطقة الصيد في عرƯ البحر  121- 96من المرسوم التنفيذي رقم  4ينما كانت تعتبر المادة ب     

 فتلك الواقعةتلك الواقعة بعد منطقة الصيد الساحلي وداخل المياه اإلقليمية، أما منطقة الصيد الكبير 
  .وراء المياه اإلقليمية

 هايضيف ذامالف ،تنظيمالعلى ǋذه المواد الƛالƛة  يحيل كيفية تطبيق 17إذا كان المشرع في المادة و
 Þالشيء ويحيل على التنظيم Ʃالقانون ذاته وفي كل مادة يعيد نف Ɣفي صل  

ة الصيد يحدد شروط ممارسالذي ، 481- 03المرسوم التنفيذي رقم من  32/1نصت المادة      
  :الصيد البحري في المناطق اǓتية ةمارسمعلى ، البحري وكيفياتها

         انطالقا من الخطوط المرجعية،) 6(لواقعة داخل األميال البحرية الستةا نطقة الصيد البحريم - 
المخصصة فقط لسفن الصيد المجهزة والمزودة بالطاقم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما و

  .ين بالصيد البحري وأمن المالحة البحريةوالمتعلق
ميال ) 20(وداخل العشرين) 6(ميال البحرية الستةالواقعة ما وراء األ منطقة الصيد البحري - 

بحريا والمخصصة فقط لسفن الصيد المجهزة والمزودة بطاقم للصيد البحري في عرƯ البحر طبقا 
  .المالحة البحرية نالبحري وأمللتشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بالصيد 

الواقعة ما وراء منطقة الصيد في عرƯ البحر والمخصصة للسفن  منطقة الصيد البحري - 
المجهزة والمزودة بالطاقم لممارسة الصيد الكبير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال 

  .الصيد البحري و أمن المالحة
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  :بعƯ الغموƯتƛير ǋذه المادة  لكن
1- Ňذه المادة بدقة مناطق الصيد البحري دون أن تعطي لها اسما مميزا بصراحة كما حدǋ دت

  .11- 01رقمقانون المن  17نصت عليه المادة 
تذكر في الفقرة الƛانية أن تلك المنطقة مخصصة فقط لسفن الصيد المجهزة للصيد البحري في  لكنها

  ر ƛم في الفقرة الموالية نفهم أنه يقصد بها وكƋن ǋناك اختالف بينها وبين عرƯ البح عرƯ البحر
  .  مضبوطةدقيقة وال حتى نفƩ الشيء، إذن نالحظ أن الصياغة ليست 

 الصيد الكبير،يد تلك المنطقة مخصص للسفن المجهزة لممارسة دنفƩ األمر بالنسبة للفقرة الƛالƛة تح
  .أليǋ Ʃي منطقة الصيد الكبير وكƋنها تتحدƚ عن منطقة أخرى

لصيد الساحلي والصيد في ا إلى ريشت من ǋذا المرسوم 39المادة هة أخرى نالحظ أن ومن ج
  .عرƯ البحر والصيد الكبير

وتفصيال لها أن تذكر كل منطقة باسمها صراحة  17 ادةوعليه كان من األجدر تطبيقا لمحتوى الم
Ʃرفعا ألي لب.  

- 01رقمقانون المن  32-31-30- 17 المادة تماما مع مقتضيات المواد تتعارƯ أحكام ǋذه -2
فهل في ǋذا  ،وإن كان ǋذا التحديد أكƛر منطقية عما سبقه، هاقيطبت لجاءت من أج هاأن مع ،11

  Þ 11 -01 رقم قانونالالمشرع في  ما فاتلتصويƔ واستدراك 
، للسفينة يالنظام القانون" رمذكرة ماجستي فيالدراسات مƛال  بعƯ شملخلط كبير قد نجم عن ذلك و

  :وجدنا ما يليبومعزة عودة  للطالبة "سة في إطار القانون البحري الجزائري درا
ميال كبحر إقليمي منطقة  12المنطقة الخاضعة للوالية الوطنية الجزائرية تشمل باإلضافة إلى " 

   .)1("صيد مخصصة أو محفوظة

إلى الوالية  محفوظةالصيد المنطقة  تخضعفي الحقيقة البحر اإلقليمي يخضع للسيادة الوطنية، بينما 
  .الوطنية، وشتƃان بين األمرين

  الجرف القاري :ةخامسالفقرة ال 
عملت الجزائر على تقنين مفهوم الجرف القاري منذ االستقالل بحيƚ أن سيادتها على ǋذه      

المنطقة لم تكن مستقرة، ففي البداية كانت تقر بتطبيق السيادة على موارد الجرف القاري ƛم بدأت 
  :وكما نلخصه فيما يلي ، )2(بالنسبة للمنطقة االقتصادية الخالصة بيانه سبقكما  تقلص ǋذه السيادةت
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
 كليةماجستير، لنيل شهادة ال ، مذكرة"للسفينة، دراسة في إطار القانون البحري الجزائري  يالنظام القانون"  ،بومعزة عودة أنظر :)1(

  .31، ص 2003بن عكنون، الحقوق، 
  .المذكرة هوما يليها من ǋذ 118 انظرص): 2(
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 Ǘوƈ - قبل التوقيع مفهوم الجرف القاري Ǎمم المتحدة لقانون البحار علǓاتفاقية ا:   
 ، إذ1976دستور  سيادة الدولة على الموارد الطبيعية للجرف القاري ǋو ƩكرŇنص  أول     

رف القاري من المفاǋيم المسلم بها كونه امتداد الجمفهوم منه أن  82، 25 ،14 المواد اعتبرت
ابسة لغاية أي التكامل اإلقليمي من الي" االمتداد اإلقليمي"اعتمد ǋذا المفهوم نظرية فطبيعي لليابسة، 

   . )1(ال يمكن فصل أجزاء اإلقليم عن بعضها البعƯبحيƚ ، حدود معينة تحت البحر
لجرف القاري لسيادة الدولة في الطبيعية الموجودة الموارد اوالƛروات المواد  أخضعت ǋذهو    

الموارد الطبيعية الموجودة في الجرف القاري  1976من دستور 14ت المادة اعتبرفقد الجزائرية، 
لموارد الطبيعية الموجودة فوق الجرف اأن على في الفقرة الƛانية  25المادة  ، ونصتملك للدولة

رد ولة السيادة الكاملة فال يمكن ألي دولة استغالل ǋذه المواالقاري أو في باطنه تمارƩ عليها الد
 مهمةللجيƫ الوطني الشعبي منه  82المادة  أسندتفي حين إال بƎذن صريح وفق شروط محددة، 

  .ريحماية الموارد الطبيعية الموجودة في الجرف القا
  : انون البحاراتفاقية اǓمم المتحدة لق علǍ بعد التوقيع مفهوم الجرف القاري - ثانيا 

لتحديد الجرف القاري األولى ǋي مسافة معيارين اتفاقية قانون البحار  من 76المادة  وضعت     
200 ǋالبحر اإلقليمي، و Ưمنه عر Ʃالذي يقا Ʃمن خط األسا Ʃمعيار ال وميل بحري تقا

ع المنطقة قارية بحيƚ تتواجد حدود الجرف القاري م اتالصالح للدول التي ال تتوفر على امتداد
 .تصادية الخالصةاالق

تعتمد على عمق الحافة القارية للجرف القاري، وفي كل الحاالت ال يجوز أن فالƛانية أما     
  .ميال بحريا من خط األساƩ الذي يقاƩ منه عرƯ البحر اإلقليمي 350تتجاوز المسافة 

المتضررة  ة للكƛير من الدولالفرص تحأĈتيوفي إطار ǋذا النظام الذي جاءت به االتفاقية الجديدة 
  .بتحديد جرفها القاري قانونيا ولو لم يكن موجودا من الناحية الجغرافية ومن بينها الجزائر جغرافيا

  :اǓمالƿ العموميةقانون  مفهوم الجرف القاري في - 1
باألمالك المتعلق  16- 84أخضع القانون رقم  اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار بعد التوقيع على   

  .1976ولم يختلف كƛيرا عما جاء به دستور  سيادة الوطنية،موارد الجرف القاري لل العمومية
 ƚوتبعتها في ذلك المادة من األمالك العمومية الطبيعية،  الجرف القاريمنه  15المادة اعتبرت حي

  .من األمالك االقتصادية للدولة هاواعتبرت 19
السيطرة التامة على الجرف تقليص حجم جهة الحقيقية والمتمƛلة في ǋذا القانون لم يعبر عن الو لكن

القاري وموارده الطبيعية بالشكل الذي يتالءم ونظامه القانوني، فهو ال يخضع للسيادة الكاملة للدولة 
عليه حقوق الدول األخرى التي أقرتها االتفاقية وبهذا كان تقع  ألنهالساحلية، وال يعتبر من أمالكها 

                                                 
: A.LARABA, op. cit, pp 97 – 336.)1( 
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سواء كان  ،الجزائر أن تتبع المعايير التي وضعتها االتفاقية لتحديد الجرف القاري على لزاما
أو الجغرافي، والذي يسمح للدولة الساحلية حسƔ وضعيتها باالستغالل الكامل  يبالشكل القانون

 الطبيعية الحية وغير الحية، وممارسة جميع الحقوق وتحمل االلتزامات التي لموارد الجرف القاري
  .)1(كافة تحقق المساواة بين الدول

خضع أ، حيƚ سابقهلم يختلف كƛيرا عن  المتعلق باألمالك الوطنية 30- 90 رقم قانونأن  كما   
  .قاع المناطق المجاورة للسواحل الجزائرية للسيادة الوطنية الموارد الطبيعية الموجودة في

بدأ مفهوم الجرف فقد ف القاري، الجرمن مساحة  % 06ورغم أن الجزائر ال تستغل إال نسبة 
  ).1989(القاري يƋخذ مكانه بشكل حقيقي في الدساتير الجزائرية ابتداء من دستور فيفري 

    :1989في دستور لجرف القاريامفهوم  -2
الم (حت عند تحديد ضيق الجرف القاري للجزائر يطرƟ في تحديده نفƩ المشكلة التي طرإن     

ƣي )اإلق الǋلكن تي البليار وسردينيا المقابلتين للسواحل الجزائرية والقريبة منهاوجود جزير و ،
تغالل جرفها القاري وضعها الجغرافي باس ال يسمح لها التي مكن جميع الدولت) Ɣ.ق.م.أ(اتفاقية 

من الناحية القانونية بمسافة معينة ولو لم يكن  هأن تحدد ،)2(ها الجزائربين منو ،على أكمل وجه
  .قانونياحديد جرفها القاري الجزائر بت قامت وعلى ǋذا األساƩ، الناحية الجغرافيةموجودا من 

بما يقره القانون الدولي االلتزام على  1989من دستور  12الفقرة الƛانية من المادة نصت    
  .طقاتحديد المناطق البحرية، والصالحيات التي تمارƩ على ǋذه المنبخصوص 

ميل بحري،  200د جرفها القاري إلى يمكن الجزائر أن تحد) Ɣ.ق.م.أ( من اتفاقية 76وفق المادة و
تمارƩ عليه حقوقا سيادية بغرƯ استكشاف واستغالل موارده الطبيعية التي ǋي بمƛابة حقوق أن و

حيƚ اعتبرت أن موارد الجرف القاري  1989من دستور  17خالصة، وǋذا ما أكدت عليه المادة 
 ƫمينها بكافة الوسائل المتاحة لديهخالصة للدولة ويهتم الجيƋالوطني الشعبي بحمايتها وت.  

أضرار وحمايتها من المحافظة على ǋذه الموارد تلتزم بوتطبيقا لهذه النصوص فƎن الجزائر     
  .الدول المجاورة عبراالستغالل المفرط والتلوƚ الناتج عن السفن العائمة أو الصادر من البر 

  : 1996سنة  ي التعديل الدستوريف يلجرف القارا ممفهو -3
 12فبموجƔ المادة ، 1996ي سنة دستورال التعديل من 25، 17، 12تطرقت لهذا المفهوم المواد    

تمارƩ الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال 
  .البحري التي تعود إليها

                                                 
 :)1( Saad Eddine, SEMMAR, « les délimitations internationales de la mer et la question des fonds marins », 

Dahleb, Alger, 1990 P 46. 
:)2( BOUSHABA, op.cit,pp 26 -27 . 
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طبيعية الموجودة في الجرف القاري خاضعة لسيادة الدولة، فال د الرأن الموا 17واعتبرت المادة 
يجوز ألي دولة استكشافها أو استغاللها ما لم تسمح لها الجزائر بذلك، وǋو ما يصطلح عليه في 

  .)1(االتفاقية بالحقوق الخالصة
  .يمهمة حماية الموارد الموجودة في الجرف القاري للجيƫ الوطني الشعب 25المادة  كما أسندت

ǋذه النصوص وغيرǋا إلى حد كبير في تقنين مفهوم الجرف القاري رغم عدم  تساǋم لقد   
وجوده فعليا، كما دافعت الجزائر على ǋذا المفهوم منذ انطالق المؤتمر الƛالƚ لقانون البحار، 
وخالل دوراته من خالل االقتراحات التي تقدمت بها، حيƚ أكدت فيها على ضرورة استغالل ǋذه 

مناطق عن طريق العدل واإلنصاف مع مراعاة حقوق الدول الحبيسة أو المتضررة جغرافيا، ال
  .د بها حاجياتهاسد كافية تروالتي ليست لها موا

بتطوير  قامت ذلكلتنامت رغبة الجزائر في الحصول على موارد اقتصادية إضافية،  كما     
لمجال من زوارق صيد مجهزة وأجهزة للتنقيƔ إمكانياتها واقتناء أحدƚ الوسائل المستعملة في ǋذا ا

ائل مقارنة في امتالك ǋذه الوس دالرائ حتى أصبحت تعتبرعن الموارد المعدنية كالبترول والغاز، 
  .)2(مع الدول المجاورة

الجزائر أنها لم تبرم أي اتفاق يتعلق باستغالل فائƯ المناطق في الدول  يؤخذ علىما      
الدول المتضررة جغرافيا، وقد اقتصرت الجزائر في اتفاقاتها معها على  رغم أنها من المجاورة،

استيالء الشركات األجنبية للدول البحرية يعود ذلك إلى وربما ، مجال تبادل الخبرات الفنية فقط
الكبرى على الƛروات الموجودة في المناطق البحرية التي تتƛƋر بها الدول المجاورة والتي دخلت في 

من أجل استغالل ǋذه الƛروات وفق اتفاقيات تبرمها ومƛالها الشراكة األوروبية  شراكة معها
   .)3(المغربية في مجال الصيد البحري

 يقد أزالت اللبƩ والغموƯ الذي كان يكتنف النظام القانون) 1982(إن اتفاقية قانون البحار لعام 
 تجدر اإلشارة إلى ل بشكل عام، لكنما يتالءم ومصالح الدوللجرف القاري، وتحديده تحديدا دقيقا ب

  أن دول العالم الƛالƚ لم تستفد من ǋذه المناطق رغم أنها ǋي التي دافعت عنها، فقاعدة استغالل
، الضخمة المتطورة أصبح يخدم وبشكل كبير الدول القوية ذات اإلمكانيات العالمية )ƣالالم االق (

، ألمانيا قوية مƛل الدول األوروبية ǋولنداال حيƚ استحوذت على ǋذه المناطق عن طريق شركاتها
     .)4(والسويد

 
  

                                                 
 .دالجدي من اتفاقية قانون البحار 77لمادة ا :)1(

 :)2( BOUSHABA, op.cit, p 114. 

 .150ديدوني بلقاسم، المرجع السابق، ص :)3(

 .682ص  مرجع السابق،ميلود دحماني، ال  :)4(
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  )السفينة(البحري الشروƯ المتعلقة بƉداة الصيد :المƯلƒ الثاني
، تتمتع بمركز قانوني خاص رية، ال سيما مالحة الصيد البحريالسفينة ǋي األداة الرئيسية للمالحة البح     

  . يعكƩ أǋمية الدور الذي تلعبه في الحياة اإلقتصادية
يحدد معالمها بƎعتبارǋا كيانا قانونيا مـؤǋال لǘسـتغالل   أحاطها المشرع الجزائري بنظام قانوني أصيل      

  . ومتميزا عن غيره من األموال واألشخاص )1(التجاري
المرجـع   نتعرف أوال على ǋذه األداة وما يحدد ذاتيتها المتميزة طبقا لما تمليه قواعد التقنيين البحـري،      

الذي يهتم بسفن الصيد  الصيد البحري وتربية المائياتالمتعلق ب 11-01رقم  لقانونوطبقا ل العام لتنظيم السفن
      .)الفرع األول( البحري

في سفن الصيد البحري حتـى يسـمح لهـا    ǋذا األخير ستوجبها اشروط القانونية التي الƛم نتطرق إلى      
 ...)التقنيـة مواصفاتها  ،قتناؤǋااطرق ( ستغاللها في ǋذا النشاطابالدخول إلى مناطق الصيد البحري من أجل 

  .)الفرع الƛاني(تƛمر وتكبل حريته تƛقل كاǋل المس شروط مرǋقة كانتوما إذا 
  تحديد Ƥاتيتها  وعناصر البحريتعريف سفينة الصيد: الفرƱ اǓول  
  ǍولǓتعريف السفينة : الفقرة ا  

  :تعريف السفينة كما يلي بيانه11-01تناول التقنين البحري والقانون رقم        
 Ǘوƈ- وفق التقنين البحري السفينة:    
  : من التقنين البحري بما يلي  13عرŇف المشرع الجزائري السفينة عامة في المادة        
كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالمالحة البحرية ، إما بوسـيلتها   )2(تعتبر سفينة في عرف ǋذا القانون"

  " و مخصصة لمƛل ǋذه المالحةأ ،الخاصة وإما عن طريق قطرǋا بسفينة أخرى
عمـارة  الويتضح من ǋذا النص أنه يجƔ توافر أحد الشرطين التاليين إلضفاء وصف السـفينة علـى        

  : عائمة وǋما اللية اǓبحرية أو ال
   ،العائمة بالمالحة البحريةـ قيام العمارة البحرية أو اǓلية  1
  .بالمالحة البحريةللقيام مة تخصيص العمارة البحرية أو اǓلية العائ أو ـ 2

المالحة التي تمارƩ في البحر وفي المياه "من التقنين البحري  161يقصد بالمالحة البحرية حسƔ المادة     
المالحة التجاريـة   إلى جانƔتتضمن  ǋيو ،"من ǋذا القانون 13بواسطة السفن المحددة في المادة  )3(الداخلية

       .)4(المالحة الخاصة بصيد األسماك وتربية الحيوانات البحرية وغيرǋا،ين المتعلقة بنقل البضائع والمسافر

                                                           
أنظر المادة  ،وأي نشاطات إقتصادية أخرى …نقل البضائع والمسافرين والصيد البحري وإستغالل الƛروات البحرية األخرى أو أعماق البحار  :)1(

  . من التقنين البحري 568
 باللغةفي النص الواردة وǋي تختلف عن تلك غير سليمة  ةالعربي باللغةالنص في " تعتبر سفينة في عرف ǋذا القانون"نالحظ أن صياغة عبارة  :)2(

  ".تعتبر سفينة في مفهوم ǋذا القانون"والصواǋ Ɣو    « Aux fins du présent code »والتي نراǋا أصح تعبيرا  ةالفرنسي
  .طالما أن كلمة البحر تشملها" المياه الداخلية"نرى ضرورة لذكر عبارة وفي ال  :)3(
  . قنين البحري من الت 162أنظر المادة  :)4(
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أن العمارة البحرية تكتسƔ وصف السفينة بغƯ النظر عن تخصيصها لغرƯ  األول شرطاليقصد بو       
 المـاء التي تطفو فوق وǋذا الشرط ǋو الذي يميز السفينة عن المنشƉت األخرى  ،المالحة البحرية أƛناء البناء

ولكن ال تستطيع القيام بالمالحة البحرية، إما لكونها مخصصة ألغراƯ أخـرى، مƛـل المـدارƩ العائمـة     
، أو لكونها غير قادرة على مواجهة أخطـار البحـر، مƛـل    عائمة والفنادق والمنازل العائمةوالمستشفيات ال

على وجه المنشƉت بالمالحة البحرية ǋذه ولكن إذا حدƚ أن قامت إحدى ، رصفة العائمة والطائرات العائمةاأل
طالما تقوم بالمالحة البحرية، دون األخـذ بعـين    ، فƎنها تكتسƔ وصف السفينة وتظل لها ǋذه الصفةعتياداال
  .)1(قطورة بسفينة أخرى في حالة عطبهاأم م، بخارية أم شراعية ،عتبار طريقة بنائها أو وسيلة دفعهااال

       Ɣاني فشرط الأما بموجƛة البحرية وصف السفينةتكالƋالمنش Ɣإذا  تسňناء بنائهـا للمالحـة    تصخصƛأ
وǋـي فـي    للمالحة البحرية مخصصةإن كانت  البحرية، ويترتƔ عن ذلك أن المنشƋة البحرية تعتبر سفينة

  .ورشة البناء من لحظة تمام بنائها وصالحيتها للمالحة البحرية
لسـير فـي البحـر ومواجهـة     لتعني  القدرة الذاتية التي  ،حةوتجدر اإلشارة أن صالحية السفينة للمال     

ǋي التي تحدد بها بدء حياتها ونهايتها قانونا، إذ تبدأ السفينة حياتها بقيامهـا بالمالحـة البحريـة    ، )2(مخاطره
ير قادرة ، أو أصبحت غتهي حياتها إذا خصصت ألغراƯ أخرى، وتن، أو بتخصيصها لمƛل ǋذه المالحةفعال

   .)3(جهة أخطار البحرعلى موا
نوعها ، إذا قامت المنشƋة أو خصصت للقيام بالمالحة البحرية أيا كان ويعتبر أحد ǋذين الشرطين متوفرا     

المنشƋة سفينة وتظل لها ǋذه الصفة إذا كانت تقوم بالمالحة البحريـة   تعد حيƚ ،عتيادوكان ذلك على وجه اال
  .(4)عارƯبرحالت نهرية على نحو ، وإن قامت عادة

بƋن عمارة البحر ǋي التي تخصص عـادة للمالحـة البحريـة    "  P.CHAUVEAU"العميد  وǋذا ما عبŇر عنه
المنشƋة التي تقوم أو تخصص للقيام بالمالحة النهريـة بـل يطلـق عليهـا      )navire(وعلى ǋذا ال تعد سفينة 
 Ɣإصطالحا إسم المرك)Bateau( تى لو قامت برحالت بحرية عارضةح.  

وǋكذا تختلف السفينة عن المركƔ حيƚ تخصص األولى للمالحة البحرية ، بينما يقوم الƛاني بالمالحـة       
العكƩ ولو مؤقتا، على أنه ليƛ Ʃمة ما يمنع في ǋذا الخصوص من أن تتحول السفينة إلى مركƔ أو  ،النهرية

ـ   ال) بحرية، نهرية(لمالحة ، أي العبرة بنوع افالعبرة في ذلك بمكان سيرǋا Ư تي تخصص لهـا السـفينة بغ
 ،النظرعن حمولة المنشƋة أو حجمها أو طريقة بنائها أو أبعادǋا وأيا كانت أداتها المسيرة شراعية أو بخاريـة 

ňصنعها لتحمل مخاطر المالحة في أعالي البحار أو لمجرد المالحة الساحليةوسواء أع Ɣ(5)دت السفينة بحس.  
  

                                                           
  .19-18ص ، 2002 -2001بن عكنون ،  ،في القانون البحري، كلية الحقوق ملزي عبد الرحمن، محاضرات :)1(
  .  32، ص 1992امعية، البحري، الدار الج نونمصطفى كمال طه، مبادƏ القا :)2(
  .  20ص  ،نفƩ المرجع :)3(
  .  36، ص ار الكتاƔ، دالبحري الجديد نونفاء محمدين، القاجالل و وأيضا ،34، ص سابقالمرجع الأنظر المرجع السابق وكذا بومعزة عودة  :)4(
  . 55ص  ،1970 ،المكتƔ المصري الحديƚ ،البحري الليبي نونالقا ،محمود سمير الشرقاوي :)5(
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   :د البحري وتربية المائياتوفق قانون الصيسفينة الصيد  -ثانيا
كل عمارة أو آلة عائمة موجهة للصيد   :"بƋنهاسفينة الصيد  11-01قانون رقم ال من  2/6المادة  تعرŇف     

ǋا بسـفينة أخـرى مجهـزة لهـذا     تقوم بالمالحة إما بوسيلتها الخاصة أو عن طريق جرŎ ،و لتربية المائياتأ
Ưالغر" .  

من التقنين البحري من حيـƚ أنـه لـم     13يختلف عن سابقه الوارد في المادة ن ǋذا التعريف أنالحظ      
، وفي  ǋذا دليل للفظيينيخص بالذكر العمارة البحرية وال المالحة البحرية إذ نزع وصف البحرية عن كال ا

ـ     ا على أن السفينة التي تقوم بالمالحة النهرية تدخل في مفهوم السفن التي ينظمهـا ǋـذا الـنص، الرتباطه
شريطة أن تكون ǋذه السفينة تقـوم   ،المياه القارية أيضابموضوع النشاط حيƚ يتم الصيد في المياه البحرية و

ه ن تكون بطبيعة الحال صالحة للقيـام بهـذ  أدون تخصيص، و )النهرفي في البحر أو ( بالمالحة أينما كانت
سفينة الصـيد أن تكـون    على ةخصوصيالوالشرط األǋم الذي يضفي  ،المالحة فذاك شرط جوǋري وبديهي

   .أو لتربية المائيات أي تستغل لغرƯ الصيد أو تربية المائيات على وجه التحديد  البحري موجهة للصيد
لم تعرŇف سـفن الصـيد    11-01لقانون رقم ليد البحري السابقة كما نالحظ أن التشريعات المتعلقة بالص     

   .يالبحري لكن أخضعتها ألحكام التقنين البحر
  navireالسفينة  ق بينالذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري، فرŇ 121-96بيد أن المرسوم التنفيذي رقم 

، على أساƩ أن سفينة الصيد البحري التجاري تمارƩ مالحة الصيد التجاري في البحر ،bateau  والباخرة
ما ألحكام التشريع والتنظيم المطبقين أخضع كليهلكنه  ،الباخرة لممارسة الصيد القاري التجاريخصص ت بينما

وقد أعاد . )1(ألحكام التقنين البحري، أي على سفن الصيد البحري، ال سيما في مجال التسجيل وأمن المالحة
، )2(، الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها481- 03حكام المرسوم التنفيذي رقم نفǋ Ʃذه األ

ال بالمالحة النهرية ال تعد سفينة وأن المنشƋة العائمة التي تخصص للقيام  ا لذلك،، خالفوإن كنا قد رأينا سابقا
 البحري نونالقا ،البحري المصري نونشراƟ القا ذƔǋ إليهتطبق عليها أحكام التقنين البحري حسƔ ما 

   .)3(البحري اللبناني نونالقا البحري الفرنسي، نونالقا  ،الليبي

يحدد تدابير  الذي ،1999-07- 20المؤرخ في 158-99من المرسوم التنفيذي رقم  2وقد عرŇفت المادة       
، سفينة الصيد )4(حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرƯ منتوجات الصيد البحري لالستهالك

ن أن يتم على ككل سفينة مجهزة من أجل قنص منتوجات الصيد البحري وحفظها ويم" :كما يلي البحري

                                                           
  . 121-96من المرسوم التنفيذي رقم   9ـ  8ـ  7ـ  6أنظر المواد  :)1(
   .481-03المرسوم التنفيذي رقم  من 36و 35 تينأنظر الماد :)2(
البحـري،   نونمصطفى كمال طه، القا . *32ابق ص سالمرجع ال ،البحري نونكمال حمدي، القا * .36جالل وفاء محمدين، المرجع السابق ص  :)3(

البحري، الـدار الجامعيـة    نوناعلي البارودي، الق * .47البحري، المرجع السابق، ص  نونمحمود سمير الشرقاوي، القا * .37ص  ،المرجع السابق
   .54، ص 1993البحري، الجزء األول السفينة، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية  نونǋاني دويدار، الوجيز في القا . * 41،  40ص  1988

)4 :(Ɯ.23، ص1999- 07-25 المؤرخة في ،49ع .ر.  
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ǋذه المنتوجات بƎزالة الدم منها وقطع الرأƩ وإخراƜ األحشاء ونزع الزعانف والتبريد أو  متنها تداول
  ". التجميد

كل سفينة تخضع منتوجات الصيد البحري على متنها إلحدى " : بما يلي السفينة المصنععرŇفت أيضا كما 
  .ييف أو تغليف محتملالعمليات اǓتية أو لعدة منها، التحضير والتحويل والتجميد يتبعها حتما تك

ال تعتبر سفنا مصانع سفن الصيد التي اليمارƩ على متنها إال طهي الجمبري والرخويات وكذا السفن التي 
  ."اليتم على متنها إال التجميد سواء كانت سفنا متخصصة في الطهي أو في التجميد

، الذي يحدد تدابير 2004-07-7المؤرخ في 189- 04ألغي ǋذا المرسوم بموجƔ المرسوم التنفيذي رقم وقد 
تعريف  نقل من سابقهالذي ، و)1(حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات

  . منه 2في المادة وذلك فقط السفينة المصنع 
ستعمل ي ،مر المتضمن القانون البحري، الذي يعدل ويتمم األ05-98انون رقم إلى أن القتجدر اإلشارة       

مصـطلح   ةالفرنسـي باللغـة   يقابلـه ل" بـاخرة "مصطلح  باللغة العربية منه 953لمادة او 95المادة  نصيفي 
Bâtiment  انية من المـادة األخيـرة  ، 953ونص الفقرة األولى من المادة  95المادة نص فيƛم في الفقرة الƛ  
مصطلح و Bâtimentيطابق ترجمة  الذي ن يستعمل مصطلح عمارةأوكان األجدر ، navire مصطلح يستعمل

وأداتها المالحة البحرية  النص يقصدبينماتخصص للمالحة النهرية الباخرة ن أل ، navireسفينة ليطابق ترجمة
  . السفينة
   البحريتحديد Ƥاتية سفينة الصيدعناصر :الثانيةالفقرة 
تعد السـفينة والعمـارات البحريـة    : "بقولهامنقول  السفينة مال  من التقنين البحري 56/1المادة  تعتبر     

لغوا، ذلك أن ǋـذه  " العمارات البحرية األخرى"ويالحظ أن ǋذا النص أضاف عبارة " األخرى أمواال منقولة
 ،مـن التقنـين البحـري    13طبقا للمادة  ،العمارات إما أن تكون قد إستوفت شروط إكتساƔ وصف السفينة

  .ن تكون شيئا آخر غير السفينة، وإما أي النصها كلمة السفينة الواردة فوبالتالي تشمل
لسـفينة طبيعـة   ل، إال أن ǋذا ال ينفي أن ي عليه أحكام المنقوالتبيد أن السفينة، وإن كانت منقوال تسر     

. رالعقـا وأنها تخضع لمركز قانوني خاص يميزǋا عن سائر المنقوالت وتقتـرƔ بـه مـن     ،قانونية خاصة
ǋذا الرǋن عدة الحيازة في المنقول سند الملكية ، ويجوز رǋنها رǋنا رسميا مع أن فالسفينة ال تسري عليها قا

كما ǋو الشƋن فـي   (2)وما يرد على السفينة من تصرفات يجƔ شهره في سجل خاص ،ال يرد إال على العقار
سفينة في أي وحقوق اإلمتياز البحرية على السفينة تخول الدائن الممتاز حق تتبع ال ،شهر التصرفات العقارية

  . يد تكون كحقوق اإلمتياز على العقار 
سفينة جنسـية وإسـم   للف عدة، ق عن غيرǋا من األموال من وجوهالسفينة، وإن كانت ماال إال أنها تفتر     

وتجعلهـا   ة التي تميزǋا عن غيرǋا من السـفن ومجموع ǋذه الخصائص تحدد ذاتية السفين ،وحمولة وموطن
                                                           

)1:( Ɯ.7، ص2004- 07-11المؤرخة في  ،44ع .ر.  
  .من التقنين البحري  44المادة أنظر  :)2(
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ـ والواقع أن تم ،)1(كون ǋي شخصا قانونياتشبه األشخاص دون أن ت ع السـفينة بعناصـر الحالـة المدنيـة     ت
  .ǋا من السفنيزǋا عن غيرينها ذاتيا وتميلǖشخاص ضروري لتعي

منه على تخصيص ممارسة الصيد لسفن  35/1، 34/1، 33/1في المواد  11- 01 نون رقمقاالينص      
 أخضع المعمول بهما في مجال األمن والمالحة البحرية، كما الصيد المجهزة والمعدة طبقا للتشريع والتنظيم

البواخر والسفن الموجهة لممارسة الصيد التجاري القاري  همن 36المادة  في 481-03المرسوم التنفيذي رقم 
وفي  ،)2(إلى التشريع والتنظيم المطبقين على سفن الصيد، ال سيما في مجال التسجيل والتƋمين وأمن المالحة

  . إلى قواعد التقنين البحري حالةذلك إ
ـ عناصر قانونية تجعلها منشƋة ذات طبيعة خاصة متميزة عامة على السفينة البحري أضفى المشرع       ن ع

  . األشخاص واألموال بالقدر الذي يالئم طبيعة األخطار التي تواجهها في تƋدية رسالتها البحرية
ومنها  ،داخل ذمة صاحبها ، كاإلسم والموطن والحمولة والدرجةمن ǋذه العناصر ما يحدد ذاتية السفينة      

   .التي تحملها أƛناء قيامها بالرحلة البحرية ما يحدد ذاتيتها داخل المجتمع الدولي، كالجنسية واألوراق
في دفتر خاص يمسك من طرف السفينة ن ǋذه العناصر مجتمعة ال تنتج آƛارǋا القانونية إال إذا سجلت أعلى 

       .)3(التسجيل البحري وفقا إلجراءات يحددǋا القانون مصلحة
Ǘوƈ- مة صاحبهاƤ اتية السفينة داخلƤ عناصر تحديد :  
تتكون ǋذه العناصر من اإلسم والموطن والحمولة والدرجة، إذ قد يملك الشخص الواحد عدة سفن فƎذا     

   .محل التصرفتتولى تحديد ذاتية السفينة رتƔ تصرفا قانونيا على واحدة منها، فƎن ǋذه العناصر ǋي التي 
  :)Le nom du navire(ـ Ƌسم السفينة  1

السـفينة مطلـق   لصاحƔ يجƔ أن تحمل كل سفينة إسما يميزǋا عن غيرǋا من السفن األخرى، ولذلك      
ـ  تهختيار اإلسم الذي يناسبه لسفيناالحرية في  لطة ، وال يوجد قيد على ذلك سوى قيد واحد وǋو موافقـة الس

ويخضع تغيير اإلسم  )4(لوزير المكلف بالبحرية التجاريةاإلدارية البحرية المختصة، وذلك بصدور قرار من ا
أيضا لموافقة الوزير المختص ويجƔ أن يوضع إسم السفينة بشكل ظاǋر على مقدمتها من الجـانبين وعلـى   

، على أن السفن التي ال تتجـاوز  تينيةكون مكتوبا بƋحرف عربية وال، وأن يالمؤخرة بلون مغاير للون السفينة
  . حمولتها اإلجمالية عشرة أطنان يجوز أن تتميز عن غيرǋا برقم تسجيل عوضا عن اإلسم 

  :)Le port d'immatriculation ou d'attache(ـ موƯن السفينة  2
     ǋستغالل الذي تباشـر  و بهذا المعنى يختلف عن ميناء االيقصد به الميناء الذي تم فيه تسجيل السفينة، و

  .السفينة تستغلالذي ǋو مركز المؤسسة التجارية التي   ويختلف عن ميناء التجهيز ،ستغاللهاافيه السفينة 
                                                           

  . 26-24ص  ،وفي تفصيل ذلك أنظر ملزي عبد الرحمن، المرجع السابق ،35ـ34مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  ):1(
ممارسة الصيد كلمة السفن في ǋذه المادة جاءت زائدة ألن البواخر ǋي المخصصة لǋذه المادة خصŇت الصيد التجاري القاري فقط، وأن نالحظ أن  ):2(

  .  القاري بينما تخصص السفن للمالحة البحرية
   .وما بعدǋا 26، المرجع السابق، صملزي عبد الرحمانانظر ): 3(
  .من التقنين البحري 16أنظر المادة  :)4(
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  . من الجانبين وأسفل إسمها تهابحروف عربية والتينية على مقدميلتزم مالك السفينة بوضع موطن السفينة 
    ):Le tonnage ou la jauge du navire( ـ الحمولة 3

وتقـوم السـلطة   ، )1(تسـاعها اتعطي فكرة عن حجم السفينة و التي الحمولة ǋي السعة الحجمية للسفينة     
اإلدارية البحرية المختصة بعملية معايرة السفن لتقدير حمولتها وذلك بتفويƯ األمر إلحدى الشركات العالمية 

   .)2(ليزية ومكتƔ فريتاƩ الفرنسيالمختصة والمعترف بها في الجزائر مƛل شركة اللويدز اإلنج
، كما يجƔ أن تودع نسخة رسمية عن ئج المعايرة وتسلم لمالك السفينةتعد شهادة الحمولة على أساƩ نتا     

   )3(.شهادة الحمولة من طرف المالك لدى مكتƔ تسجيل السفينة
     ):La cote du navire( ـ درجة السفينة 4

وكيفيـة بنائهـا وعمرǋـا     ،قتصادية وجودة صـنعها ا وقوتها وقيمتها االمن حيƚ صفاتهتختلف السفن      
  .ةخطار البحريستيفائها لشروط السالمة ومدى قدرتها على مواجهة األاو ،المالحي

بتحديـد درجـة السـفينة       Sociétés de classificationتقوم شركات عالمية تدعى شركات التصـنيف       
ملية تصنيف السـفينة  وتتم ع ،جة أو المرتبة األولى أو الƛانية أو الƛالƛة وǋكذاسفينة من الدر: ومرتبتها فيقال

، كما يعاد تصنيفها بعد مضي مدة من حياتها يحددǋا قانون دولة العلم، وقد يعـاد تصـنيفها قبـل    ائهانأƛناء ب
  .ǋذه المدة إذا تعرضت لحادƚ بحري مضي
هادة معتمدة لها قيمـة  فƎنها تصدر لمالك السفينة ش وعند فحص السفينة من طرف إحدى ǋذه الشركات،     
 تهيلتزم مالك السفينة بƎجراء الكشف الدوري على سفينكما ، مالحةصالحية السفينة للعلى ، تعتبر قرينة دولية

   .بتداءاصالحيتها بذات الدرجة التي حصلت عليها  يةستمراراللتƋكد من 
عند إبرام عقـد   تƋخذ بعين االعتبارو ،تمنح القيمة الفنية للسفينة تكمن أǋمية تحديد درجة السفينة في أنها    
  .ستئجار السفينة، وعند تقدير أجرتها، وعند تحديد قيمة أقساط التƋمين عليهاا

يتعين على السـفن  " :كما يلي  200األولى من المادة الفقرة التقنين البحري إلى درجة السفينة في  أشار     
   )4("…شهادة الحمولة ، شهادة رتبة السفينة أو شهادة الصالحية للمالحة ...أن تحمل على متنها

الذي يحدد كيفية اإلعتراف بشركات التصنيف العالمية لتصـنيف   ،)5(196-72وبمقتضى المرسوم رقم      
قتـراƟ مـدير   االسفن الجزائرية، يتم ǋذا اإلعتراف بموجƔ قرار من وزير الدولة المكلف بالنقل بناء علـى  

                                                           
   . 29-16ص ، 1993البحري، الشنهابي للطباعة والنشر، اإلسكندرية،  نونأنظر في تفصيل ذلك مدحت عباƩ خلوصي، السفينة والقا): 1(
)2(:  Ɯالشهادات يتولى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية تحديد قواعد معايرة السفن ومراقبة حمولة وكيفيات المعايرة ونماذ

خالفا لذلك مصالح الجمارك و بحري،من التقنين ال 21تطبيقا للمادة  الخاصة بحمولة السفينة وكذلك رسوم معايرتها وذلك بموجƔ قرار وزاري مشترك
   :ي،  انظرالجمارك الفرنس نونمن قا 222المادة (في فرنسا ǋي التي تقوم بتحديد قواعد معايرة السفن 

        (René.RODIERE et Emmanuel DUPONTAVICE,droit maritime, Dalloz, 12e èdition, Paris, 1997, p46)   
  . قنين البحريمن الت 23المادة  انظر: )3(
وǋذا عكƩ ما أشارت إليه بومعزة عودة من أن التقنين البحري لم ينص صراحة على درجة السفن ƛم ذǋبت للبحƚ عن المفهوم في مضامين مواد  :)4(

  .46المرجع السابق، ص  ،واضح وصريح 200نص المادة  بينماأخرى 
  .1972-10-27 مؤرخة فيال ،86 عƜ ر، لتصنيف في مجال البحرية التجاريةات ايتعلق باإلعتراف لشرك ،1972- 10-05المؤرخ في  مرسومال :)5(
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وقد صدرت بهذا الشـƋن ƛـالƚ    ،عتماد من طرف ǋذه الشركاتبعد وضع ملف طلƔ اال ،لبحرية التجاريةا
   :قرارات تؤǋل أربع شركات لها شهرة عالمية في ǋذا المجال لتصنيف السفن الجزائرية

  Le Bureau Veritas Françaisالفرنسـية  " بيرو فيرتاƩ"يؤǋل شركة   1973-01-02مؤرخ في ـ قرار  1
األمريكيـة               " أمريكـان بيـرو أف شـيبينج   " يؤǋـل الشـركتين    1977-09-19 مـؤرخ فـي  قرار ـ 2

The American Board of shipping   اإليطالية" يجستر إيطاليا نوفالير"و .  
   LOYDS Register of shippingاإلنجليزية " اللويدز"يؤǋل شركة   1977-10-22مؤرخ في قرارـ  3

ر وأقدم شركات التصنيف في العالم لكونها تغطي في نفƩ الوقت أكƛر مـن نصـف الحمولـة    هن أشوǋي م
   (1).ات التƋمينصالعالمية ضد األخطار البحرية بموجƔ بولي

تدخل سـفن الصـيد   الذي يحدد شروط  419-02من المرسوم التنفيذي رقم  11و 7ألحكام المادتين  تطبيقاو
  مؤرخ فيالمشترك الوزاري القرار أŇǋل ال ،ضاء الوطني وكيفياتهالبحري في المياه الخاضعة للق

الذي يحدŎد الهيئات المعتمدة لتسليم الوƛيقة التي تبرŎر الحالة الحسنة لمالحة سـفن الصـيد   ، 27-01-2004
  :شركات التصنيف التالية ،)2(البحري القديمة التي تم اقتناؤǋا عن طريق االستيراد أو المستƋجرة

- Lyod’s Register of Shipping. 
- Det norske veritas. 
- Americain Bureau of Shipping. 
- Nippon kaiji kyokai. 
- Germasher Lloyd. 
- Bureau Veritas. 

   :عناصر تحديد Ƥاتية السفينة داخل المجتمع الدولي -ثانيا
زǋا عن غيرǋا من يميŎ حدد ذاتيتها داخل ذمة صاحبها تحديدا ذاتياتعناصر بكانت السفينة تتمتع إذا      

عامة  سفينةالن قيام Ǝف لعدة أشخاص داخل الدولة الواحدة، ةأو المملوك ،السفن المملوكة لشخص واحد
 ةلسيادة الدولالمياه الخاضعة  خارƜبرحالت  البحريقيام سفينة الصيد وبرحالت عبر موانيء دول العالم، 

  . مجتمع الدولييستلزم إضافة عناصر أخرى لتحديد ذاتيتها داخل ال
     Ňالعرف الدولي منح السفينة جنسية دولة معينة، ترفع عليها علمها وتحتمي بها عند الضرورة لذلك أقر، 

ده ال ولما كان في إمكان السفينة أن ترفع علم دولة أخرى للتضليل وخاصة في وقت الحرƔ، فƎن العلم وح
   (3).بƋوراق تحملها إلƛبات ǋويتها ، لذلك تدعم ǋذه األخيرةيكفي إلƛبات جنسية السفينة

 . وǋكذا تتحدد ذاتية السفينة داخل المجتمع الدولي بالجنسية وأوراق السفينة
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  : ـ جنسية السفينة 1
األشخاص وحدǋم ǋـم الـذين يتمتعـون     ،ولة التابع لهاالجنسية ǋي الرابطة القانونية بين الشخص والد     

، غير أن الضرورات العملية واإلعتبـارات القانونيـة   ل برابطة معينةيتصور إحساƩ الما بالجنسية حيƚ ال
يتحقق بموجبها إنتماؤǋـا   ،قتصادية أملت وجوƔ تمتع السفينة بجنسية دولة معينة على سبيل المجازوحتى اال
  . لهذه الدولة

فينة معدة للسير في ، فضال عن أن الساألول في تحديد حقوقها وواجباتهاوألن جنسية السفينة ǋي العامل        
، مما يستلزم إلحاق كل سفينة بدولة معينة برابطة الجنسية لتبسـط  أية دولةبحار حيƚ ال توجد سيادة أعالي ال

الواجƔ التطبيق على التصرفات التي تقع  نونعليها حمايتها ولضمان النظام القانوني على ظهرǋا ومعرفة القا
  . اعليه
الخاص بجزأرة ، 1963-03-05المؤرخ في 81-63، كان المرسوم رقم قبل صدور التقنين البحري       
فرŇق بين ملكية األشخاص الطبيعية وبين ملكيـة   ، حيƚينظم شروط منح الجنسية الجزائرية للسفن )1(،السفن

شترط المرسوم لمنح الجنسية الجزائريـة للسـفينة أن تكـون    ااألشخاص المعنوية للسفينة، فبالنسبة لǖفراد 
ـ ف، أما بالنسبة للشركات وطنيين على غرار القانون الفرنسيعلى األقل لل% 50بنسبة  مملوكة Ňز بـين  قد مي

تخـذت مركزǋـا   اموال أن تكون الشركة قـد  شركات األشترط في ا، فشركات األموال وشركات األشخاص
شـترط  او ،ينالرئيسي في التراƔ الوطني، وأن يكون رئيƩ مجلƩ اإلدارة ومديرǋا وأغلبية أعضائه جزائري

في شركات األشخاص إلى جانƔ الشروط الواجƔ توافرǋا في شركات األموال أن يكون نصـف رأسـمال   
  .)2(الشركة مملوكا للدولة أو الهيئات العمومية الوطنية

  . من طاقم السفينة مخصصة للجزائريين % 75كون نسبة تشترط أيضا أن اكما 
منه بنصـها   28بموجƔ المادة % 51إلى % 50الملكية من  وبعد صدور التقنين البحري رفعت نسبة      

من % 51خيرة مملوكة بنسبة للحصول على الجنسية الجزائرية للسفينة يجƔ أن تكون ǋذه األ: "على ما يلي 
لنص متماشـيا مـع الـنهج السياسـي     وقد جاء ǋذا ا ،"عين أو معنويين من جنسية جزائريةقبل أشخاص طبي

للتوفيق بين حاجة الدولة الجزائرية لرؤوƩ األمـوال  % 51حددت نسبة  إذعينات، قتصادي في عهد السبالوا
  . ستعمالها ألغراƯ المصلحة العامةااألجنبية وبين إمكانية بسط رقابتها وإشرافها الفعلي على سفنها و

انون المعدل بموجƔ الق 28نص المادة  بمقتضى% ƛ100م رفعت نسبة الملكية المشترطة للوطنيين إلى      
، فƋصبحت بذلك الجنسية مرǋونة بملكية السفينة كلها للجزائريين سواء كـانوا مـن أشـخاص    05-98رقم 

كتسـاƔ  ا، ذلك أن )3(حتكار الدولة لنشاط النقل البحريازال والقانون العام أو من أشخاص القانون الخاص، 
قانون الخاص كانت تقتصر قبـل  صفة المجهز من طرف األشخاص الطبيعية أو األشخاص المعنوية التابعة لل

                                                           
  .265، ص 1963-03-15، المؤرخة في 13 عƜ ر: (1)
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  .قبل إلغاؤǋا 578أنظر نص المادة  :)3(
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تتجـاوز حمولتهـا   ال على نشاط الصيد البحري للسفن التي  )1(من التقنين البحري 579التعديل وإلغاء المادة 
  .طنا فقط 50اإلجمالية 

شرط الحمولة للحصول على صفة مجهز  13-94من المرسوم التشريعي رقم  23المادة  ، بعد ذلك،ألغت ƛم
   .مهما كانت حمولتها الصيد البحري سفينةمتالك االخواص Ǝمكانية صبح بأالبحري وسفن الصيد 

  : أنه على 05-98بموجƔ القانون رقم المعدلة  28المادة  تنص  
لكي تحصل السفينة على الجنسية الجزائرية يجƔ أن تكون ملكا كامال لشـخص طبيعـي مـن جنسـية     "    

  . عتباري خاضع للقانون الجزائرياجزائرية أو لشخص 
  : خيرة أن يكون من ذوي الجنسية الجزائريةاألويجƔ في ǋذه الحالة 

   ،و الشركاء بالتوصيةأالمتضامنين  الشركاء: بالنسبة لشركات األشخاص -
   ،المالكون ألغلبية الحصص: بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة -
ضاء مجلƩ اإلدارة أو الهيئة المديرة وأغلبيـة  الرئيƩ المدير العام وأغلبية أع: بالنسبة لشركات المساǋمة -

   ،مجلƩ المراقبة عند اإلقتضاء والمالكون ألغلبية رأƩ المال
   ،المسيŇرون ومجمل األعضاء المنخرطين: بالنسبة للجمعيات -
مـن   413كما ينبغي أن تشمل السفينة على طاقم تكون فيه نسبة البحارة الجزائريين مطابقا ألحكام المادة    
ǋ ذا األمر .  
تفقد السفينة جنسيتها الجزائرية إذا لم تتوفر في الشخص الطبيعي مـن جنسـية جزائريـة أو الشـخص        

  " اإلعتباري الخاضع للقانون الجزائري الشروط المذكورة في ǋذه المادة 
     Ňو إقتصاد السوق وما يقتضيهنظام االالر األمر تماشيا مع إذن لقد تغيǋمـن تحريـر    قتصادي المنتهج و

قتصادي االالتحول  ما معنسجممن التقنين البحري  28نص المادة ل التعديل الجديد جاءحيƚ التجارة البحرية، 
سـتƛمار وتنميـة   ها، ليفتح المجال أمام الخواص لالالذي تعيشه الجزائر والتغيرات التي أحدƛتها على تشريعات

 ،متالك السفنابتخويلهم حق وتقويته ، الوطني وتطويره البحري تجديد األسطولو التجارة البحرية الجزائرية
 وبذلك ،واستغاللها في شتى المجاالت ،)ما عدى سفن الصيد البحري( الذي كان حكرا على الشخص العمومي

   .تعد ǋذه المادة تحوال ǋاما في النظام القانوني للسفن الجزائرية
ما أن يكـون مجمـوع طاقمهـا    منح جنسيتها لسفينة تشترط الجزائر ل إضافة إلى شرط الملكية الوطنية     

طـاقم   ن يتكون مجمـوع أفـراد  أيجƔ : "على ما يلي  من التقنين البحري 413، لذلك تنص المادة جزائريا
  " . ، ويجوز للوزير المكلف بالبحرية التجارية تحديد نسبة من البحارة األجانƔالسفينة من بحارة جزائريين

                                                           
عين المتمتعين بالجنسية الجزائرية والقاطنين بالجزائر، ييجوز للتعاونيات والجمعيات الجزائرية المعترف بتسجيلها قانونا وكذلك لǖشخاص الطب" ):1(

عبد الرحمان،  ملزي أيضا ، انظر"طنا 50صيد البحري والتي ال تتعدى حمولتها اإلجمالية الحصول على صفة مجهز وذلك فيما يخص فقط سفن ال
  .38-37 ص المرجع السابق،
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      Ƌذا النص  الشق األول منتنبǋاء الجزائـر عـن الكفـاءات    غنستا، ألن نية في المستقبلبالمصلحة الوط
البحرية األجنبية في المستقبل ǋو المƉل الطبيعي الذي تصبو إليه من خالل إنشاء المعهـد البحـري العـالي    

   (1).لى االستعانة بالكفاءات األجنبيةإ حالياالجزائرحاجة الشق الƛاني يواجه و ،ببوسماعيل
     Ňن تمتع السفينةبناء عمƎون بملكيتها من قبل الجزائـريين بنسـبة    بالجنسية ا سبق بيانه فǋالجزائرية مر

جـل  أوإيƛارǋا بمزايا خاصة مـن   الوطنية سفنال زييمت ذلكترتƔ على وي ،وتطقيمها بطاقم جزائري 100%
المشرع الجزائري السفن  لذلك خصŇ وتطبيقا ،دمهامها دفعا إلزدǋار التجارة ونمو اإلقتصا أداء علىتشجيعها 
  .لوالية الوطنيةللسيادة وا الخاضعةدون سواǋا بامتياز مالحة الصيد البحري في المياه  ةالجزائري

الوسيلة المادية  باعتبارهعلم الجزائري اللها الحق في رفع يخول الجزائرية  بالجنسيةتمتع السفينة كما أن     
  : من التقنين البحري على اǓتي 27لذلك نصت المادة ، الدولي المجتمعداخل  تهاالتي تƛبت ǋوي

  " إن الحق في رفع العلم الوطني على السفينة مرǋون بالحصول على الجنسية الجزائرية"
غير قاطعة، إذ قد تخـول بعـƯ   داللة العلم عالمة ظاǋرة للداللة على جنسية السفينة إال أنها  كان ذاوإ    

سجيل السفينة في إحدى موانئها مهما كانت جنسيتها، كما ǋو الحال في دول أعـالم  الدول حق رفع علمها بت
وقد تغتصƔ السفينة في عرƯ البحر علم دولة أخـرى   ا،كوستاريكوالهندوراƩ و ناماالمالءمة مƛل ليبريا وب

ى لرفع علمها للتضليل، أو تلجƋ دولة معينة من أجل حماية سفينتها في منطقة حربية إلى اإلتفاق مع دولة أخر
سية التي تتمتع بها السـفينة  لذلك فƎن العلم ليƩ صورة صادقة على الجن ،لى سفنها في أوقات وأماكن معينةع

تمƛل في ت ة الƛبوت القاطعة لجنسية السفينةومن أجل ǋذا وجد المجتمع الدولي وسيلة أخرى تكون لها قو، فعال
    )2(.أوراق السفينة ومجتمع الدولي أال وǋالعنصر الƛاني الذي يحدد ذاتية السفينة داخل ال

  : ـ ƈوراق السفينة  2
يشترط في كل سفينة تقوم بالمالحة البحرية أن تحمل على متنها عددا مـن الوƛـائق تسـمى شـهادات          

تهدف بعضها إلƛبات ǋوية السـفينة  ،  (documents de bord)ووƛائق السفينة (titres de navigation ) المالحة
ستيفائها جميع الشروط واإلجراءات التي تفرضها عليها القوانين المعمول بها في مجال المالحـة  اƋكد من والت

ويهدف البعƯ اǓخر إلى إƛبات جميع التصرفات والوقائع التي تحدƚ على السفينة أƛنـاء قيامهـا    ،البحرية
  . بالرحلة البحرية 

ƈ-  ثبات الهويةƋ وراقƈ :  
أن تحمل على متنها  نة تقوم بƋعمال المالحة البحريةمن التقنين البحري على كل سفي 189المادة  تشترط     

ǋذه الشهادات المخصصة حسƔ نوع ، تتمƛل من قبل السلطة اإلدارية البحريةشهادات المالحة المسلمة 
 : فيلمالحة التي تقوم بها السفينة ا

  

                                                           
  .  38، المرجع السابق، ص منملزي عبد الرح :)1(
   .44 -42ص  ،عبد الرحمان، المرجع السابق ملزيانظر ): 2(
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  ، l’acte de nationalitéشهادة الجنسية  -1
   ، le rôle d’équipage ارةالبحدفتر  -2
  .  le permis ou la carte de circulationرخصة أو بطاقة المرور  -3
 ،ة المختصة في مكان تسـجيل السـفينة  تمنح ǋذه الشهادة من قبل السلطة اإلدارية البحري :شهادة الجنسية -1

حبها ومجهزǋـا ومكـان   إسم ونوع ومواصفات السفينة الرئيسية من حمولة ودرجة و إسم صـا ها ويذكر في
ـ   و من التقنين البحري 35في المادة  المذكورة تسجيلها وكذلك جميع البيانات   .فينةالتي يتضـمنها سـجل الس

متلـك  اإذا و، يرت إحدى البيانات الـواردة فيهـا  تجدد شهادة الجنسية من نفƩ السلطة التي أصدرتها كلما تغ
Ǝف ،Ɯن السلطة القنصلية الجزائرية تختص بمـنح مالـك   شخص طبيعي أو معنوي جزائري سفينة في الخار

أال تتجاوز ǋذه المـدة   على ،السفينة شهادة جنسية مؤقتة صالحة إلى غاية وصول السفينة إلى ميناء جزائري
   )1(.سنة واحدة

ة الـذين  يسجل فيه جميع البحـار  ،و دفتر طاقم السفينة كما يسميه أيضا المشرع الجزائريأ: دفتر البحارة -2
ويجƔ أن يتضمن أسماء وألقاƔ كل واحد من البحارة وتـاريƣ ومكـان والدتـه    ، غلون على متن السفينةيشت

   )2(.على متن السفينة تهوجنسيته ورقم ومكان تسجيله وشروط توظيفه ومهن
وال يكتسƔ دفتر طاقم السفينة صفة شهادة المالحة إال إذا تم التƋشير عليه من طرف السـلطة اإلداريـة        
ختصة بعد القيام بالتحقيقات الضرورية الخاصة بالفحوص الطبية الدورية وشروط الكفاءة المطلوبـة فـي   الم

وذكر القيـد فـي كـراƩ     ،وكذلك صالحية عقود العمل البحرية للبحارة المبحرين على متن السفينة ،الطاقم
    )3(.المالحة البحرية لكل فرد من أفراد الطاقم

شكيل الطاقم أو على وظيفة واحد أو أكƛر من أفراده خالل مدة تجهيز السـفينة   وكل تغيير يطرأ على ت     
يؤشر عليـه مـن طـرف اإلدارة    ، ووفي كراƩ المالحة البحرية للبحاريجƔ أن يقيد في دفتر طاقم السفينة 

        )4(.البحرية المختصة
السلطة اإلدارية البحرية لربـان  آخر شهادة من شهادات المالحة ال تمنحها  وǋي :رخصة مغادرة الميناء -3

وأن السفينة قد  ،دفتر البحارة قد تم التƋشير عليهوأن ، بƋن السفينة تحوز شهادة الجنسية السفينة إال إذا تƋكدت
ستوفت جميع الشروط التي تؤǋلها للقيام بالمالحة البحرية وذلك باإلطالع على شهادة المالحة التـي تمـنح   ا

  . عقد التƋمين وصالحيته لمدة الرحلة البحريةكذا و (5)،تفتيƫالللربان بعد 

                                                           
  . من التقنين البحري  32إلى 29 واد منأنظر الم :)1(
  . من التقنين البحري  403أنظر المادة  :)2(
  . من التقنين البحري  405 أنظر المادة :)3(
  .  من التقنين البحري  407أنظر المادة  :)4(
  .من التقنين البحري 234أنظر المادة  :)5(
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ينة أو تؤلف ǋذه األوراق الƛالƛة السالفة الذكر وغيرǋا من الوƛائق كشهادة الحمولة ، شهادة رتبة السـف      
التي ال يتسع المقام لحصرǋا شهادات المالحة التـي تعتبـر عنصـرا    (1) وغيرǋا...شهادة الصالحية للمالحة

  . صر تحديد ذاتية السفينة داخل المجتمع الدولي أساسيا من عنا
ƒ-السفينة Ǎعل Ƙثبات التصرفات والوقائع التي تحدƋ وراقƈ :  

طنا أن تحمل على متنها باإلضافة إلـى األوراق   30تلتزم جميع السفن التي تتجاوز حمولتها اإلجمالية      
تدون فيها جميع الحوادƚ المتعلقة بالمالحة أو فاتر تمسك يوميا من طرف ربان السفينة لدالتي تƛبت ǋويتها، 

    )2(.الماكنة والراديوالطاقم، وǋي تتƋلف من دفتر السفينة ويوميات 
يجƔ على كل سفينة تجاوزت حمولتها اإلجمالية  ،ستƛناء سفن النزǋةاب :)Le livre de bord( دفتر السفينة -1

من طرف السلطة اإلدارية البحريـة،   كل ستة أشهر هأن تحمل على متنها دفترا يرقم ويؤشر علي (3)طنا 30
 (4).ويكون ممسوكا من طرف الربان

والحوادƚ الطارئة على مـتن   لجميع الحوادƚ المتعلقة بالمالحةيجƔ أن يتضمن ǋذا الدفتر يوميا سردا      
كتها السـفينة  كما يجƔ أن يتضمن بيان حالة البحر والمالحظات اليومية الخاصة بالطرق التي سـل  ،السفينة

كل المخالفات التي يرتكبهـا طـاقم السـفينة     ه، وتدون فيجارية التي أجراǋا الربانوكشفا لجميع العمليات الت
   .الƣ...والعقوبات التƋديبية المحكوم بها عليهم من طرف الربان 

عوان مراقبة الشـواطƐ  أ إلىيلزم الربان بتقديم دفتر السفينة عند الطلƔ إلى السلطة اإلدارية البحرية أو      
  . لǘطالع عليه

تخضع يومية الماكنـة ويوميـة    :) Les journaux de la machine et de la radio(والراديويوميات الماكنة  -2
الراديو لنفƩ الشروط التي يخضع لها دفتر السفينة فيما يتعلق بوجوƔ ترقيمها والتƋشير عليها مـن طـرف   

أن يومية الماكنة تمسك من طرف رئيƩ الميكانيك ويجƔ أن تتضمن كل مـا  غير  ،السلطة اإلدارية البحرية
  .يخص سير وخدمة جهاز الماكنة والتعطيالت التي طرأت عليه واإلجراءات المتخذة إلصالحه

تمسك يومية الراديو من طرف ضابط البرق الالسلكي ويجƔ أن تتضمن ذكر كل التبليغات الالسـلكية       
 . (5)و الواردة، وكذلك كل ما يخص مصلحة الراديووالبرقيات الصادرة أ

    :تسجيل السفينة -ثالثا
أوجƔ  حيƚ ،إال أن المشرع قد عاملها معاملة العقار من أن السفينة تعتبر ماال منقوالعلى الرغم      

 كما أوجƔ قيد كل، صةتسجيلها في دفتر تسجيل السفن الممسوك من قبل السلطة اإلدارية البحرية المخت
  .الحقوق التي يمكن أن ترد على السفينة بعد تسجيلها

                                                           
  . من التقنين البحري يليهاوما   200أنظر المادة   :)1(

  . 45-46ص  ملزي عبد الرحمن، المرجع السابق،: (2)
   .من التقنين البحري 209أنظر المادة  :)3(
  .من التقنين البحري 202أنظر المادة  :)4(
  .من التقنين البحري  203 أنظر المادة :)5(
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وتبيان  ،يكفل تسجيل السفن تحديد ذاتية السفينة بتدوين كافة البيانات المتعلقة بها في دفتر تسجيل السفن    
لتعامل وتمكين األفراد من اإلطالع على كل التصرفات القانونية المتعلقة بالسفينة التي يريدون ا تها،جنسي
   .راء لغƫ وتدليƩ مالك السفينة، دويتصرفون على أساسها معها
ستيفائها اوعلى  لى جنسية السفينةالة في يد الدولة للرقابة واإلشراف عتسجيل السفن وسيلة فعŇيعتبر  كما    
  .   ن التزاماتعليها ملشروط التي تتطلبها وخضوعها لما تفرضه ا

ستƛناء، سواء كانت تجارية أو للصـيد  اكل السفن دون  ولذلك حرص المشرع الجزائري على وجوƔ تسجيل
وǋو بذلك يختلف عن بعƯ التشريعات التي تعفي من نظام التسجيل بعƯ السفن الخاصة بالصيد  ،أو النزǋة
سفينة ال على وجوƔ شطƔ السفينة من دفتر تسجيل السفن بمجرد فقدǋا خاصية كما حرص أيضا ،)1(والنزǋة

   .)2(ريةالجزائأو فقدǋا للجنسية 
يجƔ على كل مالك سفينة جزائرية أيا كان تخصيصها أن يقدم طلبا لتسجيل سفينته إلى مصلحة التسجيل      

، ويجƔ أن يشمل الطلƔ المقدم من طرف مالك السـفينة  ختاره موطنا لهااي الميناء الذي البحري الموجود ف
، وعلى المالك أيضا أن يرفـق طلـƔ التسـجيل    ياها أن تعين السفينة تعيينا ذاتعلى كل البيانات التي من شƋن

Ɣبت وتؤيد صحة البيانات المدرجة في الطلƛكسند الملكيـة وقـرار مـنح اإلسـم      ،بجميع المستندات التي ت
ǋيئات تصنيف السفن والخاصة بدرجة السفينة وشهادة الحمولـة، وإذا آلـت    عنوشهادات المعاينة الصادرة 

بموجƔ عقد البناء، فيجƔ على المالك تقديم المستندات التي تƛبـت تـاريƣ    لƔ التسجيلاملكية السفينة إلى ط
ومكان بناء السفينة وإسم الباني، وفي حالة شراء الجزائري للسفينة من الخارƜ وجƔ عليـه تقـديم شـهادة    

لƔ انتقال الملكية إلى طارسمية تƛبت شطƔ السفينة من دفتر تسجيل السفن الذي كانت السفينة مسجلة فيه قبل 
  )3(.يقبل تسجيلهالتسجيل حتى 

وعندما تحصل مصلحة التسجيل البحري على طلƔ التسجيل مرفوقا بكل الوƛائق التـي تؤيـد صـحة         
 « Une matricule »" سـجال "فة خاصـة تسـمى   يالبيانات الواردة فيه، تخصص للسفينة المراد تسجيلها صح

البيانات الـواردة فـي   وكل تعديل يطرأ على  قنين البحري،من الت 35المحددة في المادة وتدرƜ فيه البيانات 
   )4(.ألول مرة، يخضع للتسجيل أو القيد بنفƩ الطريقة التي يتم بها تسجيل السفينة سجل السفينة
  شروƯ دخول سفن الصيد ƋلǍ مناƯق الصيد البحري : الفرƱ الثاني 

فـي   مخصص ،نظيم العام للصيد البحريتضمن التمال ،84-76مر رقم األفي ظل كان الصيد البحري      
   .)5(السفن األجنبيةر على وحظوم للسفن الجزائرية المياه اإلقليمية الجزائرية

                                                           
ل وفاء أنظر جال ،المصري سفن الصيد الشراعية وسفن النزǋة التي ال تزيد حمولتها الكلية عن عشرة أطنان من نظام التسجيل نونأعفى القا :)1(

  . 63ص  المرجع السابق، محمدين،
  .التي تحدد حاالت شطƔ السفينة من دفتر تسجيل السفنمن التقنين البحري  37أنظر المادة  :)2(
     .من التقنين البحري  46 و 44تين أنظر الماد :)3(
  . من التقنين البحري  36أنظر المادة  :)4(
نظر ا فقط،مكلف بالصيد البحري أن يمنح للسفن األجنبية ترخيصا مؤقتا للقيام بعمليات الصيد العلمي كان بƎمكان الوزير العن ذلك ستƛناء او :)5(

   .84-76رقم  من األمر 7و 6تين الماد
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نص في كان ي ،الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري ،13-94المرسوم التشريعي رقم كما أن      
ستبدل عبارة ا غير أنه 84-76من األمر رقم  6ا المادة التي تضمنته السابقة منه على نفƩ األحكام 11المادة 

نص علـى   قد ذلك ألن ǋذا المرسوم، "مياه التي تخضع للقضاء الوطنيال"  عبارةب "المياه اإلقليمية الجزائرية"
لكن ما يؤخذ  ،)1(إنشاء منطقة محفوظة للصيد البحري تقع ما وراء المياه اإلقليمية الوطنية وتكون متاخمة لها

المياه الداخلية والمياه اإلقليمية ومنطقـة  " ى ǋذا المرسوم أنه عرŇف المياه التي تخضع للقضاء الوطني بƋنهاعل
أن وصف المياه الخاضعة للقضاء الوطني ال ينطبـق إال علـى منطقـة     سابقانا وقد بيŇ )2(،"الصيد المحفوظة
وقد أوضـحنا   ،خاضعة للسيادة الوطنية طق بحريةنابينما المياه اإلقليمية والمياه الداخلية م ،الصيد المحفوظة

أكƛر أن المشرع ضيŇع فرصـة  ما يؤسفنا و، ف النصوص القانونيةنبدقة الفرق بينهما ومواطن اللبƩ الذي إكت
 Ɣ11-01قانون رقم العلى  قتهبمصاد ذلكتصوي،  ƚنقلحي    Ƌء ذات الخطـƔو ينـوء بعـǋالتعريف و Ʃنف 
Ưق.م.أ(اتفاقية  ويعار.Ɣ(،  مƛآليا و ىبن Ưـ  اعليه أحكاما أخرى قد شابها الغمو  همتد حتى إلـى نصوص
    .التطبيقية

كقاعدة عامة، لكنه  ممارسة الصيد البحريمن يمنع السفن األجنبية  13-94المرسوم التشريعي رقم كان      
مـن  ، 11الفقرة الƛالƛـة مـن مادتـه     ، بموجƔالوزير المكلف بالصيد البحري مكƃنكان يŃذلك  عناستƛناءا 

وقـد   ،المخصص ألنواع األسماك الكƛيرة الترحال فقـط  ممارسة الصيد التجاريبص للسفن األجنبية يرخالت
يحـدد شـروط الصـيد    الذي ، 28/01/1995مؤرخ في ال 38-95تنفيذي رقم المرسوم التطبيقا لذلك صدر 

لمياه التـي تخضـع للقضـاء    البحري التجاري لǖسماك الكƛيرة االرتحال الذي تمارسه السفن األجنبية في ا
  .)3(الوطني وكيفياته

  : منه على ما يلي 22نص المادة تف 11-01قانون رقم الأما      
  : من الصيد في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ، بحيƚ يخصص للسفن  األجنبية تمنع السفن "

  ـ الحاملة الراية الجزائرية، 
لتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل مـن طـرف أشـخاص    قتناؤǋا عن طريق القروƯ وفقا لاـ التي يتم 

  طبيعية من جنسية جزائرية أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري، 
  .ـ المؤجرة من طرف أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري

   ."تحدد كيفيات تطبيق ǋذه المادة عن طريق التنظيم
ـ  وتمنعهللسفن الوطنية  كقاعدة عامة الصيد في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ǋذه المادة خصصت       نع

القيام بعمليات الصيد التجاري فـي منطقـة الصـيد    بللسفن األجنبية  سمحعن ذلك يستƛناء او، السفن األجنبية

                                                           
  . 13-94من المرسوم التشريعي رقم   6المادة و 3األولى فقرة  انظر المادة :)1(
  . 13- 94من المرسوم التشريعي رقم  3المادة انظر  :)2(
تمارسه  يحدد شروط الصيد البحري التجاري لǖسماك الكƛيرة االرتحال الذيالذي ، 28/01/1995مؤرخ في ال ،38-95تنفيذي رقم المرسوم ال: )3(

  .6، ص 1995-02-08المؤرخة في  ،6 ع.ر.، Ɯالسفن األجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته
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ـ ب لها أيضا سمحيكما ، 11-01من القانون رقم  23المادة بمقتضى  ،المحفوظة ة الصـيد التجـاري   ممارس
   .من نفƩ القانون 24بمقتضى المادة  لǖسماك كƛيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني

، الذي يحدد شروط تدخل سفن الصـيد  419-02المرسوم التنفيذي رقم  واستنادا إلىساƩ األعلى ǋذا       
ǋذا الفرع دراسة الشروط الخاصة بـدخول  نتناول في  ،الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياتهالبحري في المياه 

 ، أو)األولـى فقرة ال(سفن الصيد إلى مناطق الصيد البحري سواء كانت سفن الصيد الحاملة للراية الجزائرية 
سفن الصـيد   أو ،)الƛانيةفقرة ال(سفن الصيد الحاملة للراية األجنبية والمقتناة من طرف األشخاص الجزائرية 

   .)الƛالƛة فقرةال( أشخاص أجنبيةالتي تستغلها  األجنبية
  : 419-02المرسوم التنفيذي رقم  حولقبل الخوƯ في ǋذه الدراسة بعƯ المالحظات  نبدي    
شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء  ":فيما يخص عنوان موضوع ǋذا المرسوم *

  " الوطني وكيفياته
ويوحي أن األمر يتعلق بالدخول  المعنى المقصود نبوضوƟ ع ريعب ال"  Intervention" مصطلح تدخلإن  -1

   .دخول ألنه األنسƔ مصطلحاستعمال  ونحبذ، بدخول غير مرغوƔ فيه أيبالقوة  وأ عنوة
ن مضمون النص ال يخص منطقة أل صحيحا، ليƩ" المياه الخاضعة للقضاء الوطني"ن إستعمال عبارة ƛم أ -2

طبق عليها ǋذا الوصف وإنما يشمل جميع مناطق الصيد بما فيها تلك الخاضـعة  الصيد المحفوظة فقط التي ين
ونرى ضرورة تصويƔ ذلـك علـى النحـو    ، رلخاضعة لمبدأ حرية أعالي البحاللسيادة الوطنية وحتى تلك ا

  ."فن الصيد إلى مناطق الصيد البحريشروط دخول س: " التالي
  . ، رغم أǋميتهاالمرسوم تƋشيرات ǋذا ضمن رستƛمااالقانون ة المتعلقة بتƋشيرال غياƔ نستغرƔكما  *

ǍولǓدخول سفن الصيد الحاملة للراية الجزائرية: الفقرة ا Ưق الصيد البحري شروƯمنا ǍلƋ   
دون غيرǋـا   الجزائريـة المشرع السفن  وقد خصŇ ،األصل أن الصيد البحري مخصص للسفن الوطنية     

  .فينة في رفع العلم الوطني بالحصول على الجنسية الجزائريةحيƚ رǋن حق الس ،حمل الراية الوطنيةب
المـادة   ، حيƚ تـنص لرفع العلم الوطني أن تكون السفينة مسجلة في الدفتر الجزائري لترقيم السفن شترطيو

اليـة  سنوات وبغرامة م) 5(أشهر إلى خمƩ ) 6(الحبƩ من ستة وبة عقتوقيع من التقنين البحري على  503
كل شخص يرفع في البحر علما جزائريا على سفينة غير مسجلة في على  د100.000Ɯإلى دƜ  20.000من 

   .الدفتر الجزائري لترقيم السفن
بجملة من  هاأحاطو ومواصفاتها التقنية، السفن الحاملة للراية الوطنية اءقتناسبل  المشرع الجزائري بيŇن     

  .مناطق الصيد البحري ستيفاؤǋا حتى تتمكن من الدخول إلىاينبغي   الشروط
Ǘوƈ  المتعلقة بـ Ưسفن الصيد البحرياالشرو ƅقتنا:    
   Ňفي أو باألحرى (الصيد في المياه الخاضعة للقضاء الوطني  11-01 نون رقمقاالمن  22صت المادة خص

  : للسفن  )البحريمناطق الصيد 
   ،الحاملة للراية الجزائرية -
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  جزائرية،أشخاص المقتناة عن طريق القروƯ من طرف  -
   .أشخاص جزائريةالمؤجرة من طرف  -

قتناء ال سبل أن ǋناك ƛالƚ 419-02من المرسوم التنفيذي رقم  الƛانيةالمادة  من خالل نص نستخلصو     
  : سفن الصيد

   ،معنوي خاضع للقانون الجزائريشخص شخص طبيعي من جنسية جزائرية أوالتملك التام من قبل  -
-  Ưعتماد اإليجاري اال ال سيما(القر(،   
   .ستئجاراال -

 Ʃفيما يلي شروط وسبل اقتناء السفينة ندر:  
  : التملƿ التام -1

ولكـن أǋميتهـا    ،، شƋنها في ذلك شƋن غيرǋا من األمـوال ماال يرد عليها حق الملكيةالسفينة بوصفها      
   .كتساǋ Ɣذه الملكيةاووسائل  ، كل ذلك ينعكƩ على صور ملكيتهاوضخامة قيمتها وضرورة اإلشراف عليها

ƈ-  صور ملكية السفينة :  
وقد تكون مملوكة لشـخص معنـوي مـن     ،قد تكون السفينة مملوكة لفرد أو لبضعة أفراد على الشيوع     

  . من أشخاص القانون العام كالدولة أشخاص القانون الخاص كالشركات أو
كات المساǋمة بوجه خاص نظـرا لمـا يتطلبـه    لشر ةوالمالحظ في الوقت الحاضر أن معظم السفن مملوك

، بحيƚ لم يعد للملكية الفردية مجـال إال فـي   فوق متناول الفردتأموال طائلة ستغالل البحري من رؤوƩ اال
وقد كانت الدولة تحتكر ملكية السـفن   )1(،وسفن النزǋة البحري التقليدي السفن الصغيرة ال سيما سفن الصيد

  . قتصاد الموجه، وتستغلها بنفسها في ميدان التجارة البحريةراكية ومبدأ االشتاال تحت تƛƋير النظريات
ǋذه الصورة من الملكية كان منتشرا ومسيطرا  :)La propriété individuelle des navires( الملكية الفردية -1

ناعة السـفن  في الماضي، إال أنه أخذ نوعا ما يضمحل ويفسح المجال للملكية الجماعية عند ظهور وتقدم ص
ƃما يملكها الفردالجبارة التي تستلزم إلنشائها وشرائها أمواال ضخمة قل.  

   Ɣدور حسǋن الدكتور محمد زƎفرادليجيز  المشرع الجزائريفǖ ،  تملـك   ،80-76 األمـررقم بمقتضـى
: بقولها مراأل ǋذا من 49لمادة ا إلى نصذلك د في ستنيو، )2(لسفينة ملكية بسيطة ألحدǋم أو شائعة فيما بينهما
العقود المنشئة أو الناقلة أو المسقطة لحق الملكية أو الحقوق العينية األخـرى، المترتبـة علـى السـفن أو     "

ها حصصها يجƔ أن تƛبت تحت طائلة البطالن بسند رسمي صادر عن الموƛق، يتضمن نوع السـفن وسـعت  
  "ع وتاريƣ عمليات نقل الملكية المتعاقبة ها السابقين وبقدر اإلمكان طابيكومداخلها ومخارجها وأسماء مال

                                                           
عادل علي المقدادي، القانون البحري، مكتبة دار الƛقافة للنشر وللتوزيع، عمان، األردن،  ، وأيضا106 ، المرجع السابق صهمصطفى كمال ط :)1(

  .69 – 67، ص1999بعة األولى، اإلصدار الƛاني، ـالط
، 1990ة، الطبعة األولى، البحري الجزائري، دار الحداƛ نونمحمد زǋدور ، المسؤولية عن فعل األشياء غير الحية ومسؤولية مالك السفينة في القا :)2(

  .  159 - 158ص 
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متالك السفينة بطريق اإن ... " :50المادة إلى نص د ستني ، كما)تعديلالعلى حالها بعد  ǋذه المادة بقتقد و( 
الشراء أو البناء يجƔ أن يكون موضوع تصريح يقدم إلى السلطة اإلدارية البحرية المختصـة فـي مينـاء    

  )1("مسبقة السفينة وتسلم ǋذه السلطة رخصة  هيالتسجيل الذي سوف تسجل ف
قبل البحري نون السفن وفقا للقا الفرد متالكايؤكد على إمكانية  ر كاند زǋدوالدكتور محم أنوالمالحظ      
حتكار الدولـة واضـحة   اكانت صورة وشتراكي في تلك الفترة تنتهج النهج اال كانت الجزائر مع أن، تعديله

  . كان المشرع الجزائري يقصد سفن الصيد الصغيرة وسفن النزǋةوبذلك البحري  خاصة في مجال النقل
تنمية في  ستƛماراالمتالك السفن والتفتح المجال للفرد  الحاليمن التقنين البحري  28المادة  فƎنأما حاليا      

 ،)متيـاز االعـن طريـق   ( النقل البحـري مجال في و مجال الصيد البحريفي  ستغاللهااالتجارة البحرية ب
 حينمـا الية ǋذه المادة تكون أكƛر وضوحا بعد عشرية أو أكƛـر  فعŇ لكن، مهيئة لذلكقتصادية المقتضيات االف
      )2(.مل تطبيقها من الناحية العمليةكتي
أكƛـر سـفينة فهـم     وƛنان أاإذا ملك  ):La copropriété des navires(الملكية المشتركة أو الشائعة للسفن  -2

تقبـل  ال ، إذ ال يتصور أن تكون حصة كل منهم مفرزة ألن السفينة من األموال التـي  ى الشيوعشركاء عل
فراد سفينة، وقـد يكـون غيـر    عدد من األشترى اختياريا كما إذا اقد يكون سبƔ الشيوع ، القسمة بطبيعتها

  . ختياري كما في حالة اإلرƚ ا
حصة ، كل حصة منها تسمى قيراطا  )24( وعشرينجرى العرف البحري على تقسيم السفينة إلى أربع      

(quirat) ذه القرارǋ يط على المالكين وتوزع(les quirataires)، قوم المالكون بتجهيز السفينة المشاعة ي
وقد كان  ،(armateur gérant)واستƛمارǋا بواسطة أحدǋم أو بواسطة شخص غريƔ عنهم يدعى المجهز المدير

، ولكنه أخذ يتقلص في الوقت في الزمن القديم ، وسائدا)3(المتوسطبلدان البحر  الشيوع في السفن رائجا في
تقوم بالصيد نتشرت الشركات، وأصبح نطاقه اليوم قاصرا على بعƯ السفن الصغيرة التي االحاضر بعد أن 

   )4(.أو المالحة الساحلية
  :بنصها البحري التقنين من) د( الفقرة 35المادة  فيتعرƯ المشرع الجزائري إلى الشيوع البحري       

  : يكون لكل سفينة سجل تدرƜ فيه القيود التالية " 
وإذا وجد عدة مالكين شركاء أدرجت أسماؤǋم  ،إسم مالك السفينة ومحل إقامته أو مقره وكذلك مجهز السفينة

  " ومحالت إقامتهم أو مقارǋم مع بيان مقدار حصصهم أو حصتهم النسبية بالسفينة 
في حالة الملكية المشتركة على : "... التقنين على نفƩ من 59حديƛه عن الرǋن حيƚ نصت المادة  دكذا عنو

السفينة يجƔ أن توافق على الرǋن أكƛر به المالكين الشركاء ، غير أن كل شريك يسـتطيع رǋـن حصـته    

                                                           
  .165 -162، ص السابق نفƩ المرجع :)1(
  .  80ـ  79، المرجع السابق، ص عودة بومعزة :)2(
  .  88، ص إيلي صفا، المرجع السابق :)3(
  .  107، ص المرجع السابقمصطفى كمال طه،  :)4(
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الشيوع ما  فيالشركاء  أن إدارة الشيوع البحري في السفينة تكون ألغلبيةوǋذا يعني  ،"المشاعة على السفينة
  . لم يكن إتفاق على غير ذلك 

يبيعها، وإن كان لبقية ها أو يرǋن فله أن ،الشائعة في السفينة ملكا تاما لشيوع حصتهشريك في االيملك        
   .ةعالشركاء أن يستعملوا حق الشف

   .في الشيوع بقدر حصته كل هاديون ونيتحملكما  ستغالل السفينةاويقتسم الشركاء األرباƟ الناتجة عن 
يمكن أن تكون شركات المالحة   ):Les compagnies de navigation maritime(شركات المالحة البحرية  -3

فتطبق عليها من ǋـذا   ،أموالالبحرية التي تملك وتجهز وتستƛمر السفن الجبارة شركات أشخاص أو شركات 
   .التجاري نونالقبيل قواعد القا

من التقنين البحري لكي تحصل السفينة على الجنسـية   28رع البحري الجزائري في المادة شترط المشا     
   :أن يكون من ذوي الجنسية الجزائرية) وتتمكن من رفع العلم الوطني (الجزائرية 

  .الشركاء المتضامنون أو الشركاء بالتوصية : بالنسبة لشركات األشخاص  -
  . المالكون ألغلبية الحصص : لمحدودة ذات المسؤولية ا  لشركاتلبالنسبة  -
الرئيƩ المدير العام وأغلبية أعضاء مجلƩ اإلدارة، أو الهيئة المديرة وأغلبيـة  : المساǋمة بالنسبة لشركات -

  . مجلƩ المراقبة عند اإلقتضاء ، والمالكون ألغلبية رأƩ المال 
ـ  هاع شركات المساǋمة ألننو من نالحظ في الواقع أن أغلƔ شركات المالحة البحرية ǋي      وفر أكبـر  ت

  . ستƛمار السفن الجبارة انسبة من رؤوƩ األموال التي يستلزمها تملك وتجهيز و
 مجهـزة  وبƎمكان شركة المالحة البحرية أن تؤجر سفنا تملكها إلى شركة أخرى فتصبح ǋذه األخيـرة      

 بواسـطة سـتƛمار السـفن   ارة في تملـك و بصورة مباشالدولة كما تتدخل  ،لسفنمستƋجرة فيما يتعلق بتلك ا
     (1).إداراتهاوفي تشترك في رؤوƩ أموالها  حيƚ الشركات المختلطة

بƎمكان الدولة أن تمتلك السفن وتجهزǋا وتستƛمرǋا بنفسها في   :)Les navires d'état(ملكية الدولة للسفن  -4
صعوبات من جهة تطبيق القانون الداخلي ومن  وإن أƛارت ملكية الدولة للسفن التجارية ،حقل التجارة البحرية

  .جهة تطبيق القانون الدولي
نظر القانون الداخلي ال تعتبر الدولة تاجرا رغم قيامها بƋعمال تجارية ألنه من المفروƯ فيها عدم ب    

ة يجعلها السعي لجني األرباƟ بل لخدمة الصالح العام، إال أن تعامل الدولة مع الغير في حقل التجارة البحري
خاضعة للقواعد التجارية، ǋذا مع العلم بƋنه ال يجوز توقيع الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي على سفنها 

ن للدولة حصانة قضائية بنظر القانون الدولي تحول دون إمكانية م أƛ ،ألنها ال تخضع لطرق التنفيذ العادية
  .مقاضاتها أمام محاكم الدول األخرى

                                                           
  .  90- 89إيلي صفا، المرجع السابق، ص ): 1(
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قد لحظت ووبات إلى إيجاد قواعد دولية موحدة بشƋن استƛمار السفن التي تملكها الدول، دت تلك الصعأ    
 ƣذه القواعد في اتفاق بروكسل الجاري بتاريǋ10/04/1926  Ɣوالذي ينص في مادته األولى على وجو

  .إخضاع سفن الدول إلى نفƩ القواعد التي تطبق على السفن الخاصة
والجزائر بالرغم  ،)1(االتفاقمؤتمر بروكسل لم توقع جميعها حتى اǓن ǋذا  كن الدول التي اشتركت فيل    

  .من أنها لم تصادق على ǋذه االتفاقية إال أنها استخلفت فرنسا في اƛǓار القانونية التي رتبتها
أخيرا نالحظ بƋن ملكية الدولة للسفن كانت لها أǋمية كبرى خاصـة فـي ظـل انتشـار المـذƔǋ      و  

د كانت الجزائر من بين الدول التي سلكت النهج االشتراكي وانعكƩ تطبيقـه علـى التقنـين    االشتراكي، وق
  .، حيƚ اǋتمت الجزائر بتقوية أسطولها البحري1976البحري عام 

االنفتاƟ علـى اقتصـاد   و، 1988وبالرغم من التحوالت االقتصادية التي عرفتها البالد ابتداء من سنة        
حق تملك السفن وإمكانية االستƛمار في مجال  05-98قانون رقم اللǖفراد بمقتضى ، ورغم أن أصبح السوق

النقل البحري عن طريق االمتياز، الزالت الجزائر تحتكر النقل البحري وأن آليات فتح ǋذا المجال الحيـوي  
     2)(.األوليةعلى القطاع الخاص ما يزال في ترتيباته 

ƒ-  ملكية السفينة ƒرق كسƯ :  
نصوص عليها فـي  مأسباƔ نشوء حق الملكية على السفينة متعددة، فقد تكتسƔ السفينة بالطرق العامة ال     

القانون المدني كالميراƚ والهبة والوصية، وقد تكتسƔ ملكية السفينة بƋسباƔ خاصة منصـوص عليهـا فـي    
أو المصادرة كعقوبة تكميليـة   )الء الدولة على سفن أعدائها أƛناء الحرƔيستا( غتنام البحريالقانون العام كاال

    .نتيجة لمخالفة بعƯ القوانين التي تفرضها الدولة على السفن التي تستعمل مياǋها اإلقليمية
وأخيراŹ  قد تكتسƔ ملكية السفينة بƋسباƔ خاصة منصوص عليها في القانون البحري كشراء السـفينة أو       

   )3(.كامال المؤمن له عن مبلƸ التƋمين  بناء السفينة أو التخلي عنها للمؤمن حتى يحصل
البحري، فƎننا نقصرǋا على عقد بنـاء السـفينة وعقـد     نونرتباطا وƛيقا بالقااولما كانت دراستنا ترتبط      

عتبارǋما من األسباƔ أو الطرق اب 11-01قانون رقم الوشراء السفينة كما نظمهما التقنين البحري الجزائري 
موضـوعها فـي    السفينة، ونستبعد دراسة نظام التخلي عن السفينة للمؤمن التي تجد كتساƔ ملكيةالخاصة ال

  . مجال التƋمين البحري
   :عقد بناء السفينة -1

عة القانونية لهذا العقـد تختلـف   كتساƔ ملكية السفينة، إال أن الطبييعتبر عقد بناء السفينة سببا أصليا ال      
سـتخدام العمـال   اقوم الراغƔ في بنـاء السـفينة ب  ي، فƋحيانا بناء السفينةة التي يتم بموجبها ختالف الطريقاب

، ويعمـل  واألجهزة الالزمة لعمليـة البنـاء   والمهندسين المتخصصين لتنفيذ مخططه ويوفر لهم كل األدوات
   .قتصاديƎسم البناء المباشر أو االǋؤالء األشخاص تحت توجيهاته، وتعرف ǋذه الطريقة ب

                                                           
  .90، ص رجع السابقنفƩ الم : (1)
  . .86-84ومعزة عودة، المرجع السابق، ص ب : (2)

  .  54، المرجع السابق، ص ملزي عبد الرحمان :)3(
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ستعمال لبناء السفن التجارية الضـخمة التـي   أصبحت في وقتنا الحاضر نادرة اال الطريقةغير أن ǋذه      
لما تقتضيه ورشة بناء السفن مـن توظيـف رؤوƩ    ،تتطلƔ تكاليف كبيرة يعجز الفرد الواحد على توفيرǋا

د البحـري  أموال ضخمة، وربما ترد ǋذه الطريقة في الحياة العملية بالنسبة للسفن الصغيرة الخاصة بالصـي 
  .البناء مملوكة لصاحبها من تاريƣ مباشرة وتعتبر ǋذه السفن ،والنزǋة

تتم عن طريق عقد البناء الذي يبرم بـين  فأما الطريقة الƛانية وǋي الصورة الغالبة في الوقت الحاضر،      
ئها لطالـƔ البنـاء   طالƔ البناء وإحدى مصانع بناء السفن المتخصصة، التي تلتزم بتسليم السفينة بعد تمام بنا

 عليه المتعاقدين ، لذلك تسمى ǋذه الطريقة بالبناء غير المباشر أو البناء بƛمن جزافييتفق مقابل ƛمن جزافي 
.(Construction au fort fait))1(   

نه أل، ليƩ كذلكفهو وعقد بناء السفينة الذي يتم بهذه الطريقة وإن كان يبدو ألول وǋلة أنه عقد مقاولة،      
لكل مالكا العمل  ي عقد المقاولة يقوم المقاول بƎتمام العمل بناء على طلƔ رƔ العمل ولحسابه، ويعتبر رƔف

ناؤǋا إال بعد تمـام  جزاء التي تم بلǖمالكا اليعتبر طالƔ البناء  بناء السفينةي عقد ف جزء يتم من العمل، بينما
ء يكيف عقد بناء السفينة على أنه عقـد بيـع لشـيء    وعلى ذلك فƎن الرأي السائد فقها وقضا ،(2)بناء السفينة

  .لتي ستوجد في المستقبلمستقبلي محله السفينة ا
  :على اǓتي من التقنين البحري 53في المادة بنصه ǋذا الرأي  المشرع الجزائري عتنقاوقد 

علـى   تفقا، إال إذا تريلى المشتبقى ملكية السفينة التي تكون قيد اإلنشاء للقائم بƎنشائها حتى نقل الملكية إ" 
   ."، وتتم عملية النقل بتسليم السفينة على إƛر التجارƔ اإليجابيةخالف ذلك

  : يترتƔ عن ǋذا الحكم النتائج التالية و  
  .تنتقل السفينة إلى المشتري محملة بجميع األعباء التي يكون الباني قد رتبها على السفينة وǋي قيد البناء* 
ينة على الباني قبل تسليم السفينة إلى المشتري، وإذا كان طالƔ البناء قد دفع أقسـاطا  تقع تبعة ǋالك السف* 

  . ستردادǋاا مسبقة جاز له
في حالة إفالƩ الباني قبل تسليم السفينة إلى المشتري، يقتصر حق المشتري الذي دفع أقساطا مسبقة مـن  * 

  . عتبار أنه مالكهااسترداد السفينة على اادي، وال يجوز له عتفليسة كدائن الƛمن على الدخول في ال
 توتجنبا لهذه النتائج الخطيرة التي يمكن أن يتعرƯ لها طالƔ البناء في حالة إفالƩ الباني، فقـد جـر       

نتقال الملكية جزءا جزءا بقدر المبـالƸ التـي   ادراƜ بعƯ الشروط في عقد بناء السفينة تقضي بإعلى العادة 
باني يرتƔ في مقابلها رǋنا للعتبار المبالƸ المقدمة من طرف المشتري بمƛابة قرƯ ا أو ،يدفعها طالƔ البناء

بماله من ميزة  رسميا على السفينة لضمان سداد ǋذا القرƯ، وبذلك يصبح المشتري في مركز الدائن الممتاز
   )3(.منه 53وقد أجاز التقنين البحري الجزائري ǋذه الشروط وفق مضمون نص المادة  ،التتبع واألولوية

                                                           
):1 ( Voir aussi Antoine VIALARD,droit maritime, collection droit fondamental, PUF, Octobre 1997, pp 273-294. 

  .بقالسا المرجعنفƩ ، ملزي عبد الرحمان :)2(
  .  56، 55أنظر في تفصيل ذلك ملزي عبد الرحمن، ص  :)3(
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ولما كان عقد بناء السفينة ǋو عقد بيع لشيء مستقبلي، فƎنه يخضع فيما يتعلق بƋركانـه وآƛـاره إلـى         
على أن المشرع البحري قد أضاف إلى جانǋ Ɣذه األركان العامة التي  ،التي تحكم عقد البيع )1(القواعد العامة

مـن   50و 49ة بالسفينة نص عليها فـي المـادتين   تخضع لها عقود البيع بصفة عامة بعƯ القواعد الخاص
التقنين البحري وǋي تتعلق بالشكل الذي يجƔ أن يفرƷ فيه كل من عقد بناء السفينة وعقـد شـراء السـفينة    

  . وندرǋ Ʃذه الشروط الخاصة في عقد شراء السفينة
   :عقد شراء السفينة -2

ذلك سمي بعقد الشراء وإن كان في حقيقته ǋو عقـد  ، ولسببا من أسباƔ كسƔ ملكية السفينةيعد الشراء       
ى جانـƔ البـائع الـذي يفقـد     فيه المشرع جانƔ المشتري الذي تنتقل إليه ملكية السفينة عل رجحبيع، ولكن 

، وإن كان عقد بناء السفينة وعقد شرائها يشتركان مع عقود البيع من حيƚ وجوƔ تـوافر األركـان   ملكيتها
  . قد كالرضا والمحل والسبƔ العامة الضرورية في أي ع

ق بالصيد غير أن عقدي بناء وشراء السفينة يتميزان بƋحكام خاصة وردت في التقنين البحري والقانون المتعل
   .وما يقال عن عقد شراء السفينة ينطبق على عقد بناء السفينة ،، نقصر دراستنا عليهاالبحري وتربية المائيات

ƈ - الحصول على رخصة تملك Ɣ50تشترط المادة  :السفينة وجو  Ɣمن التقنين البحري في كل جزائري يرغ
متالك السفينة عن طريق الشراء أو البناء أن يصرƟ بذلك أمام السلطة البحرية المختصة في ميناء التسجيل ا

ƚل التسج حيǋمتالك السفينة حتى تسلم له رخصة مسبقة ل السفينة، ويبقى غير أ)autorisation préalable( 
   (2).من طرف ǋذه السلطة

سفينة وطنية، فـƎن نـص   لق بين شراء الجزائري لسفينة أجنبية وبين شرائه رŎوإذا كان ǋذا النص ال يف     
، إذ تشترط في الحالـة  جزائرية ألجنبي وبين بيعها لوطنيق بين بيع السفينة الفرŎيمن نفƩ التقنين  51المادة 

وذلـك  ، ǋذه الرخصة في حالة بيعها لـوطني قة بالبيع وال تشترط مسباألولى أن يحصل البائع على رخصة 
نقل ملكية سفينة جزائرية أو جزء منها إلى شخص أجنبي إال برخصة مسبقة  يمكن ال: " على ما يلي  هانصب

  ."درة عن السلطة البحرية المختصة صا
وعلى الراغƔ في ذلك  ،فة عامةالشراء والبناء بص: متالك السفن نص التقنين البحري على طريقتين ال      

من يريـد  و، أن يقدم تصريحا إلى السلطة البحرية المختصة بهذا الغرƯ للحصول على رخصة مسبقة بذلك
  . على رخصة مسبقة من السلطة البحرية المختصةأيضا الحصول  عليه ألجنبي تهأن يبيع سفين

أن منه،  92، بمقتضى المادة فكان يشترط بحريالمتضمن التنظيم العام للصيد ال 84-76 رقم مراألأما       
السـلطة  موضوع عقد مكتوƔ يقـدم لموافقـة    ،يكون كل تعاقد بناء أو شراء أو بيع أو تحويل ملكية سفينة

السلطة البحرية  موافقة ǋذه الحاالت كل في ǋذا يعني اشتراط ،لتنظيم المعمول بهالبحرية المختصة في إطار ا
  .لبحريطبقا للتقنين ا المختصة

                                                           
  . من التقنين البحري  54أنظر المادة  :)1(
  .وما بعدǋا  56ملزي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  :)2(
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سفينة يتم من قبل لكتساƔ اوكل  ،صيد من قبل الخواصالسفن لستيراد اكل  في فضال عن ذلك كان يشترطو
صـيد البحـري   صة من قبل الـوزير المكلـف بال  خموضوع ر يكونأن  المكتƔ الجزائري للصيد البحري

Ǔخرين وذلك في إطار التنظيم المعمول بهوالوزراء المعنيين ا .  
 ،خضـع ي الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري 13-94المرسوم التشريعي رقم  ƛم أصبح      

إدارة الصـيد  ستيراد أو تحويل ملكية سفن الصيد البحري إلى موافقة اأو بيع أو قتناء امنه،  7بموجƔ المادة 
البحري إلى موافقة  بناء أو تغيير أو تعديل كلي أو جزئي في ǋيكل سفن الصيد كل خضع، في حين يالبحري

بـƎدارة الصـيد    المرسوم التشريعي ǋذا إذا كان يقصدو ،السلطات المختصة طبقا للتشريع الجاري به العمل
ǋي السلطات المختصة بƎبـداء   لم يبين من فƎنه) منه 3/7لمادة طبقا ل(البحري السلطة المكلفة بالصيد البحري 

المنصوص عليها فـي  السلطات البحرية  ǋيǋل  ،د البحريموافقتها على بناء أو تغيير في ǋيكل سفن الصي
  لتقنين البحريÞ ا

  :حيƚ بين حاالت ƛالƚ 11-01 نون رقمقااليفرŇق        
موضـوع تصـريح    كل بيع أو تحويل ملكيـة سـفن الصـيد    أن يكون منه 45المادة بموجƔ  شترطي -1
)déclaration( لدى إدارة الصيد البحري،  
 سفن الصيد موضوع تـرخيص مسـبق  لستيراد اقتناء أو اأن يكون كل  منه، 46دة المابموجƔ  ،شترطي -2

)autorisation préalable( من طرف إدارة الصيد البحري.   
إلى منـه،  47المـادة  بموجƔ  ،كل بناء أو تحويل أو تغيير كلي أو جزئي في ǋيكل سفينة الصيد خضعي -3

  .لمعمول بهطبقا للتشريع ا لسلطة البحرية المختصةموافقة ا
  .األنظمة المقررة بموجǋ Ɣذا النص، وال نعلم الحكمة المتوخاة من ذلك االختالف في نالحظ إذن

على إمكانية رفƯ ترخيص  481-03من المرسوم التنفيذي رقم  22/2المادة تنص من جهة أخرى و            
عدة قانونا، أو إذا تم بناء السـفينة أو  للسفينة غير مأو رخصة الصيد البحري إذا كانت شروط الملكية الفعلية 

  . شراؤǋا أو تحويلها دون ترخيص مسبق من اإلدارة المكلفة بالصيد البحري 
سـتيراد  اقتناء أو ارط الترخيص المسبق في حالة تشالتي ت 46المادة الشق األول من ǋذا النص يوافق       

لتي أخضعت بناء أو تحويل أو تغيير كلي أو جزئي ا 47ناقƯ مع المادة ، لكن الشق الƛاني منه يتسفن الصيد
ولـم تخضـعهم صـراحة إلـى      ،طبقا للتشريع المعمول به في ǋيكل السفينة إلى موافقة السلطات المختصة

فهل يعني ذلك أن بناء السفينة أو تحويلها يشترط فيه الحصـول  ، يص المسبق من إدارة الصيد البحريالترخ
بحري إلى جانƔ موافقة السلطات المختصة بما أن بناء السفينة يدخل ضمنيا على ترخيص من إدارة الصيد ال

  . بوضوƟ النصوص ذلكتبين لم Þ ءقتنااالفي مفهوم 
ƒ - يق عقد شراء السفينة وتسجيلهƛتو Ɣالعقـود  ": من التقنين البحري على ما يلـي   49تنص المادة  :وجو

صصها يجـƔ  حوق العينية األخرى المترتبة على السفن أو المنشئة أو الناقلة أو المسقطة لحق الملكية أوالحق
أن تƛبت تحت طائلة البطالن، بسند رسمي صادر عن الموƛق يتضـمن نـوع السـفن وسـعتها ومـداخلها      
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ن قيـدǋا  ها السابقين وبقدر اإلمكان طابع وتاريƣ عمليات نقل الملكية المتعاقبة ويكويومخارجها وأسماء مالك
  ."إلزاميا في سجل السفينة

ـ ، ركن من أركان العقدونعقاد النص أن الرسمية شرط لالǋذا ستفاد من ي     .بطـالن العقـد   هيترتƔ على تخلف
على مجـرد  ال يقتصـر إفراƷ عقد شراء السفينة وعقد بنائها في شكل رسمي المشرع ط اشترامن  الغرƯو

حماية البائع وتنبيهه على خطورة األمر المقدم عليه لما سيترتƔ عليه من آƛار وǋو فقد ملكية السفينة، وإنمـا  
المشـرع الجزائـري   شـترط  يحيƚ  ،ة إحكام الرقابة على جنسية السفنشتراط الشكليابتغى أيضا من وراء ا

 بينƃـاه من قبل أشخاص جزائريين كمـا  % 100ة الحتفاظ السفينة بجنسيتها الجزائرية أن تكون مملوكة بنسب
سابقا، وبناء على ذلك فƎن الرسمية ال تشترط بالنسبة لعقد شراء السفينة وعقد بنائها فقط، وإنما تشترط أيضا 

الهبـة   رفات التي من شƋنها أن تنقل ملكية السفينة مƛلصتفي جميع ال من التقنين البحري 49بموجƔ المادة 
التوƛيق، ومتى تم توƛيق ب المتعلق لقانونلالرسمية بتوƛيق العقد أمام الموƛق المختص طبقا تتم ، حيƚ والوصية

نتقال الملكية إلى المشتري يتوقف على تسـجيل  انعقاد، ولكن عتبر مستوفيا لجميع أركانه الخاصة باالاالعقد 
     )1(.العقد في سجل السفينة

2-  ƭيجاري(القرǕعتماد اǗسيما ا Ǘ(:  
 11-01نون رقمقاالمن  22/2المادة نصت حيƚ البحري،  قتناء سفن الصيدالسبيل الƛاني ال عتبر القرƯي     

لسـفن  ، ل)مناطق الصيد البحري الجزائرية( أيضا، في المياه الخاضعة للقضاء الوطني لصيدا على تخصيص
من طرف أشخاص طبيعية  ،وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ،قتناؤǋا عن طريق القروƯاالتي يتم 

 . من جنسية جزائرية أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري

 الترخيص لسفن الصيد الحاملة الراية الجزائريةعلى  02/419من المرسوم التنفيذي رقم 2/2كما نصت المادة 
  .لقضاء الوطنيبالدخول إلى المياه الخاضعة ل )ال سيما االعتماد االيجاري( عن طريق القرƯ المقتناة
  :الذي يتعلق بالنقد والقرƯ 10- 90رقم  نونقاالمن  112/1تشكل عملية القرƯ بمقتضى المادة      

كل عمل لقاء عوƯ يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر أو يƋخذ " 
وتعتبر بمƛابة  ،و الضمانحتياطي أو الكفالة ألتزاما بالتوقيع كالضمان االابموجبه ولمصلحة الشخص اǓخر 

  ".قراƯ مع إيجارعمليات قرƯ عمليات اإليجار المقرونة بحق خيار بالشراء وال سيما عمليات اال
  Þ اإليجاري دعتمااالفماذا يقصد ب ،اإليجاري دعتمااال ةعملي وفي ذلك إشارة إلى 
ƈ-  يجاريمفهومǕعتماد اǗا:   

وسيلة حديƛة نسبيا لتمويل وقتصادية التمويلية القانوني للصيƸ اال عتماد اإليجاري ذروة التطوريعتبر اال     
شكل بديال حقيقيا عن أنظمة القروƯ التقليدية يو تميز بمرونة خاصةإذ ي ،قتصاديةستƛمارات المشروعات االا
  )2(.وعموالت كبيرةتتطلƔ تكاليف باǋضة  التي )القصير، المتوسط، والطويل المدى(

                                                           
  .  58، نفƩ المرجع، ص عبد الرحمان ملزي :)1(
ستƛمار الفالحي عن اال ،يحياوي سعيد، وأيضا 11- 10، ص1994الكتاƔ الحديƚ، انظر ǋاني دويدار، النظام القانوني للتƋجير التمويلي، دار  :)2(

   .5، ص 2005 ،بن عكنون فرع قانون األعمال، كلية الحقوق، عتماد اإليجاري، مذكرة ماجستير،الطريق ا
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فـي الواليـات    )Leasing( في صورتها األصلية المعروفة باصـطالƟ  ماد اإليجاريعتولدت فكرة اال     
كتشـف مـن خـالل    ا الذي ،D.P BOOTHE Juniorالسيد بوƚ  لدى أحد رجال الصناعة األمريكية المتحدة

قتصـادية يمكـن أن   نتاجية للمشروعات االحتراف تƋجير المعدات االاعلى دراستها أن  عكفالحسابات التي 
ǋتدى إليها وتم تƋسيƩ أولى شركات اƋقنع مجموعة من أصدقائه بالفكرة التي ، فلǖرباƟ الطائلة اصدريكون م

  : والتي عرفت تحت إسم 1952عتماد اإليجاري في الواليات المتحدة عام اال
 "United States Leasing Corporation"،  على إيجار Ɣذه الشركة سرعان ما زاد الطلǋ ƩسيƋت Ɣوفي أعقا
عتمـاد  انتاجية وتعاظمت أرباǋ Ɵذه الشركة في فترة زمنية وجيزة، وما لبƚ أن تƋسست شركات معدات االال

نتشـر فـي   اƛم  ،قتصاد األمريكيعتماد اإليجاري من الظواǋر المستقرة في االإيجاري أخرى حتى صار اال
نسـا وإيطاليـا وإسـبانيا ƛـم     وفر اوǋولنـد ) الغربية آنـذاك (العديد من الدول األوربية مƛل بلجيكا وألمانيا 

  .)1(عتماد اإليجارياال تتبنى فكرةبدأت دول العالم الƛالƚ كما  ،النرويج والدانماركاللوكسمبورƷ و
اإليجاري عالميا يرجع إلى رأƩ المال األمريكي بوصفه  االعتماد رانتشاوإذا كان الفضل األول في      

ƚرة، فقد  مستحدǋذه الظاǋالمال الا Ʃإلى العديد من الدول النامية التي تدور في فلك  هفرنسي نقلستطاع رأ
لقانون لذلك أن ، فريقيا الناطقة باللغة بالفرنسيةا الفرنسي وأǋمها دول المغرƔ العربي ودول غرƔ دقتصااال

من  ستلهام أحكامهاتƛƋيرا بالغا على ǋذه القوانين،  بوصفه رائد القوانين الالتينية، ليƩ فقط من حيƚ  الفرنسي
   .ǋج البحƚاقبل مشرعي الدول ذات القوانين الالتينية، وإنما أيضا من حيƚ طرق التفسير ومن

والذي ترجم  1966-07-02المؤرخ في  455/66 رقمعتماد اإليجاري في فرنسا إلى القانون يخضع اال         
المؤرخ  55/67مر الملكي رقم أما األ ، Crédit-bail »  «إلى المصطلح Leasing » « مصطلح األنجلوساكسونيال

إلى ه ترجمفقد عتماد اإليجاري المتعلق بالنظام القانوني للمؤسسات الممارسة لنشاط اال 1967-11-10في 
مستعمل في التشريع  األخير المصطلح، لذا نجد "التƋجير التمويلي" أو « Location-financement »طلح صم

  .)2(المصريةوالمؤلفات 
في مادته  10- 90قانون رقم الاإليجاري ألول مرة في  دعتماالجزائري إلى عملية االأشار المشرع     

112/1  ƚعمليات اإليجار المقرونة بحق خيار بالشراء وال سيما عمليات "عتبر احي Ưابة عمليات قرƛبم
   .(3) "اإلقراƯ مع اإليجار

البنوك والمؤسسات المالية المشار إليهـا   قراƯ التي تقوم بهاالمن بين عمليات ا عتماد اإليجاريااليعد      
عتماد اإليجـاري فـي مجـال    البدأت بعƯ البنوك تقوم بعمليات امن نفƩ القانون، لذلك  116/6في المادة 

                                                           
 .ǋ19-20اني دويدار، المرجع السابق، ص :)1(

 .18نفƩ المرجع، ص ǋاني دويدار، :)2(

   « Crédits-bails » ةالفرنسـي  باللغـة  ويقابله في الـنص " اإلقراƯ مع إيجار"مصطلح  ةالعربيباللغة في النص  تستعملا المادةنالحظ أن ǋذه  :)3(
Ɣبصيغة الفرد على النحو التالي بصيغةالجمع لكن األصح أن يكت:» « crédit-bail  2003-08-26المـؤرخ فـي    11-03مر رقـم  األونالحظ أن 

عمليـات القـرƯ   "ستعمال مصطلح امن ǋذا األخير مع  112المخالفة له، قد نقل المادة  10-90 نون رقمقاالƯ، الذي ألغى أحكام المتعلق بالنقد والقر
للداللة علـى  ة الفرنسي باللغة في النص  « le crédit-bail »  ou « leasing »والمصطلحين الفرنسي واإلنجليزي  ةالعربيباللغة في النص " اإليجاري
  .كان يستعمل أحد المصطلحين تارة األول وتارة أخرى الƛاني ه اإليجاري وفي باقي مواد اإلعتماد
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، الجزائـري  البنك الخارجي ،)1(الجزائريبنك البركة : المنقوالت ولكن بحذر شديد، كان من بين ǋذه البنوك
 Ưالخليفة للطيران، وشركة الخطوط الجوية الجزائرية بكراء طـائرات   ةركشكالشركات أيضا كما قامت بع

يتشـكل   معظم أسطولها كانشركة الخليفة (عتماد إيجاري دولي، امن بعƯ الشركات العالمية بموجƔ عقود 
   )2(.)تخضع لهذه العقودمن طائرات 

ـ  اإال بƎصـداره   عتماد اإليجـاري اال المشرع الجزائري لم ينظم ولكن المـؤرخ فـي    ،09-96م ألمـر رق
عتماد اإليجاري، وقـد  لعملية االالقانوني وضع اإلطار  الذي ،)3(عتماد اإليجاريالمتعلق باال، 10/01/1996

بتـاريƣ   07-96رقـم   تبعته التعليمةو ،1996بتاريƣ جويلية  06-96رقم النظام عن البنك المركزي صدر 
التي تنظم كيفيات تƋسيǋ Ʃذه الشركات و ،إليجاريعتماد االنشاء شركات اإالمتعلقة بطرق  ،22-10-1996

        . عتماد من طرف مجلƩ النقد والقرƯوكذا كيفية حصولها على اال
     Ňفي مادته األولى كما يليتماد اإليجاري العا 09-96ألمر رقم اف عر:  

  : موضوع ǋذا األمر، عملية تجارية ومالية تماد اإليجاريالعا يعتبر"
من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركة تƋجير مؤǋلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفة، يتم تحقيقها  -

ن كانوا أم معنويين تابعين للقانون العـام  يقتصاديين الجزائريين أو األجانƔ، أشخاص طبيعيمع المتعاملين اال
   ،أو الخاص

   ،يار بالشراء لصالح المستƋجرخيتضمن حق ال تكون قائمة على عقد إيجار يمكن أن يتضمن أو ال -
ستعمال المهني أو بالمحالت التجاريـة أو بمؤسسـات   وتتعلق فقط بƋصول منقولة أو غير منقولة ذات اال -

  " حرفية
عتماد اإليجاري عمليات قـرƯ لكونهـا تشـكل    تعتبر عمليات اال : "ما يليوأكد في مادته الƛانية على      

   ."ستعمالهاا وص عليها في المادة األولى أعاله أوقتناء األصول المنصاطريقة تمويل 
طريقـة بديلـة ومنافسـة للقـرƯ     عتماد اإليجاري عمليات مصرفية ومالية، وǋكذا تعتبر عمليات اال      

معنى أن بنتاجي اإئتمان عيني  يار بالشراء،خستƛمارات، عقد إيجار مقرون بحق التقنية لتمويل اال ،الكالسيكي
عتمادا عندǋا، ولكن تسـلمه  استƛماراته وال تفتح له ايجاري ال تمنح المستƋجر نقودا لتمويل عتماد اإلشركة اال

  (4).تسلم ƛمنها من الشركة المؤجرةييكون قد حدد مواصفاتها من المورد الذي ..) .عقار، آالت( المال بعينه 
تستƛمر حيƚ  ،مليات قرƯعǋي  بالنسبة للمؤجر، في آن واحد وتƋجير أموال تعتبر عمليات قرƯ كما     

حيـƚ   ،تƋجير أموالفهي بالنسبة للمستƋجر أما، عتماد اإليجاري أموالها وتوظفها في شكل قروƯشركات اال
مما يغني عن اللجوء إلـى القـروƯ    ،%100نسبة  يغطي عتماد اإليجاري  شاملاللتمويل في عقد ايكون ا

                                                           
عقد "عتماد اإليجاري، وقد كانت متخصصة في مجال تجهيزات عتاد النقل تحت مسمى كان ǋذا البنك من البنوك األولى التي قامت بعمليات اال): 1(

  "عقد تمليك منفعة معلومة بƋجر معلوم"ف على أنه الموافق للشريعة اإلسالمية، والذي يعر" اإلجارة
  .44- 43، المرجع السابق، صيحياوي سعيد ):2(
)3 :(Ɯ.25، ص  1996-01-14مؤرخة في ، ال3 ع.ر .   
)4:( Ʃص  ، 2002 ،، بن عكنونوق،كلية الحقالجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون األعمال نونعتماد اإليجاري في ظل القاشركة اال ،أنظرنوال قحمو

22  .  
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إضـافة إلـى   ، غراƯ أخرىألموال األيسمح باستƛمار  وبالتالينهاك للمستƋجر، ابالفائدة  وما ينجرعنها من 
نتهـاء  احق شراء األصول المؤجرة عند و، تنطبق مع حاجة النشاط االستƛمارينتفاع بƋموال مؤجرة الحق ا

    .)1(المدفوعة خالل مدة سريان العقدعتبار اإليجارات المدة العقد مقابل قيمة منخفضة تƋخذ بعين ا
المستƋجر الذي يبحƚ عن مـال معـين، شـركة     :أطراف) ƛ)03الƛة  د اإليجاريعتماتجمع عملية اال      
حيـƚ تتـدخل شـركة    ، والبائع الذي يمون ǋذا المال محل العقد ،عتماد اإليجاري التي توفر رأƩ المالاال

التƋجير بصفتها مؤجر لشراء المال محل التƋجير من عند ممون يختاره عادة المستƋجر، لتؤجره لهذا األخيـر  
   .شرائهفي وتمنحه حق الخيار 

 ƒ- يجاريǕعتماد اǗحكام اǓ السفينة ƱوƮخ:  
تنص المـادة  ، حيƚ  لǖصول المنقولة ألحكام االعتماد اإليجاري مال منقول ǋاباعتبار السفينةتخضع        

يخـص  عنـدما  " منقـول "عتماد اإليجاري على أساƩ أنه يعرف اال: "على أنه 09-96رقم الƛالƛة من األمر 
المادة  ، وتعتبر"قتصاديأصوال منقولة  تتشكل من تجهيزات، أو مواد أو أدوات ضرورية لنشاط المتعامل اال

عقدا تمنح  ،« Le contrat de crédit-bail mobilier »عتماد اإليجاري لǖصول المنقولةمن ǋذا األمرعقد اال 7
، علـى شـكل   « Le crédit-bailleur »"بالمؤجر"اة من خالله، شركة التƋجير، البنك أو المؤسسة المالية المسم

تƋجير، مقابل الحصول على إيجارات ولمدة ƛابتة، أصوال متشكلة مـن تجهيـزات أو عتـاد أو أدوات ذات    
-Le crédit »" المسـتƋجر  "قتصادي، شخصا طبيعيا كـان أو معنويـا، يـدعى    استعمال المهني لمتعامل اال

primeur »  اكانية ماكما يترك لهذا الشخصŇكليا أو جزئيا، األصول المؤج ،Ɣرة عن طريق دفع سـعر  كتسا
  .عتبار، على األقل جزئيا، األقساط التي تم دفعها بموجƔ اإليجارمتفق عليه والذي يƋخذ بعين اال

من عناصر  اعنصر باعتبارǋابعد تعيين اǓلة  لǖصول المنقولة عتماد اإليجارياالإلى  يلجƋ المستƋجر       
عتمـاد  وتحديد أوصافها وخصائصها فضال عن تعيين بائع اǓلة، بل أن كƛيـرا مـن شـركات اال    ،اƜاإلنت

تشترط أن يقترن بطلƔ التعاقد تقديم بيان بالصفقة أو فاتورة شكلية تصدر عن البائع وتلزم شـركة   اإليجاري
قة المراد إبرامهـا، وتحـدد   بتقديم كافة المعلومات التي تتعلق بمشروعه وبالصف المستƋجر عتماد اإليجارياال

  .المستƋجر تشكل منها ملف يخصلالمعلومات المطلوƔ تقديمها والوƛائق المرفقة بها 
عتماد اإليجاري للملف المذكور ومحتوياته تتخذ قرارǋا إمـا بالموافقـة علـى    وعلى ضوء دراسة شركة اال

فƎنها ترسل إلى البائع باسـمها ألجـل   ستƛمار وإما رفضه، وفي حالة موافقة الشركة على التمويل، تمويل اال
  . سوف يستلم منه اǓلة وذلك بوصفه وكيال عنها المستƋجرشراء اǓلة وفيه تحدد الشركة أن 

يتم تحرير محضر باالستالم يوقعه كل من البائع والمستفيد ƛم ترسل صورة من المحضر إلـى شـركة        
  .عند تلقي الشركة لهما تقوم بƋداء الƛمن إلى البائععتماد اإليجاري وترفق بها فاتورة بƛمن اǓلة واال

   (2).عتماد اإليجارياǓلة يبدأ نفاذ العقد الذي أبرم بينه وبين شركة اال المستƋجر ستالماوفور 

                                                           
  .  25ص  المرجع السابق،أنظر يحياوي سعيد،  :)1(
)2 :(Ʃ74ص ، المرجع السابق،نوال قحمو .  
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  : عتماد اإليجاري عامة بكيفية تسمح بالتحقق دون غموƯ بƋنهيجƔ أن يحرر عقد اال
صل المؤجر خالل فترة دنيا وبسعر محدد مسبقا، وكƋنه صاحƔ ستعمال واالنتفاع باأليضمن للمستƋجر اال -

   .ملكية ǋذا األصل
- Ŏن من اإليجار مدة تدعى يضمن للمؤجŇمعي Ƹمبل Ưلغـاء  "ر قبǘال يمكـن، خاللهـا   "الفترة غير القابلة ل ،

  .  إذا اتفق الطرفان على خالف ذلكإبطال اإليجار إال
يجاري المالي فقط، وعند انقضاء الفترة غير القابلة لǘلغاء الخاصـة  يسمح للمستƋجر، في حالة اإلعتماد اإل -

باإليجار، أن يكتسƔ األصول المؤجرة مقابل دفع قيمة متبقية تƋخذ بعين اإلعتبار اإليجارات التي تم قبضـها،  
يـد  بالشراء، دون أن يحد ذلك من حق األطراف المتعاقدة فـي تجد  الخيارفي حالة ما إذا يقرر مزاولة حق 

ر عند نهايـة  سترجاع األصل المؤجŊااإليجار لفترة ومقابل قبƯ إيجار يتفق عليه، وال من حق المستƋجر في 
   (1).اإليجارالفترة األولية من 

إما أن يشـتري األصـل    لقابلة لǘلغاء وبتقدير منه فقطيمكن المستƋجر، عند انقضاء فترة اإليجار غير ا    
بقية كما تم تحديدǋا في العقد،  وإما أن يعيد تجديد اإليجار لفترة ومقابـل دفـع   المت هالمؤجر مقابل دفع قيمت

       (2).رر للمؤجŎتفق عليه األطراف، وإما أن يرŇد األصل المؤجŊي إيجار

       Ŏويبقى المؤجŊملكية األصل المؤج Ɣيجاري إلى غاية تحقيق شـراء  اإلعتماد االر خالل مدة عقد ر صاح
ǋ جرƋذا األخير حق الالمستǋ رŇيار بالشراء عند انقضاء فترة اإليجـار غيـر   خذا األصل، في حالة ما إذا قر
   (3).القابلة لǘلغاء

     Ŋجر بحق االنتفاع باألصل المؤجƋتسـليم  ايجاري اإلعتماد اال ر بمقتضى عقديتمتع المست ƣبتداء من تاري
Ŋاألصل المؤجŎر والمحدد في العقد ر من قبل المؤجŊالمحدد إلعادة األصل المؤج ƣإلى غاية التاري Ŏر، ر للمـؤج

ويجƔ على المستƋجر أن يدفع للمؤجر مقابل حق االنتفـاع باألصـل    ،(4)بعد تجديد اإليجاروعند االقتضاء، 
   (5).عتماد اإليجاريالمؤجŇر، في التواريƣ المتفق عليها، المبالƸ المحددة كاإليجارات في عقد اال

ستعمال المتفـق  المستƋجر، خالل مدة االنتفاع باألصل المؤجر، باستعمال ǋذا األصل حسƔ اال كما يلتزم    
      (6).عليه وأن يحافظ عليه مƛلما يفعله رƔ األسرة الحريص

يجƔ على المستƋجر، عند انقضاء مدة اإليجار، في حالة ما لم يقرر الخيار بالشراء في التاريƣ المتفـق       
أصـل  ستعمال توافق حالة اشتغال واعدم تجديد اإليجار، أن يرد األصل المؤجر على حالة عليه أو في حالة 

                                                           
  . المتعلق باالعتماد اإليجاري  09-96 رقم من األمر 10أنظر المادة  :)1(
  .األمر نفƩ من  16 أنظر المادة :)2(
  . األمر نفƩ من 19/1أنظر المادة  :)3(
  .األمر نفƩ من 30-29انظر المواد :)4(
  . من نفƩ األمر  32المادة  انظر :)5(
  . من نفƩ األمر  35المادة انظر  :)6(
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وال يمكن المستƋجر، في أي حال من األحوال، أن يطالـƔ بحـق حـبƩ     ،قتصاديمماƛل وحسƔ عمره اال
       (1).األصل المؤجر ألي سبƔ كان

الشركة الجزائرية إليجار  في الجزائرعتماد اإليجاري نذكر على سبيل المƛال ألولى شركات اال       
وǋي فرع   (Société Algérienne de Location des équipements et Matériels)"سالم"التجهيزات والمنقوالت 

، حيƚ تضاف (CNMA : Caisse National de Mutualité Agricole)من الصندوق الوطني للتعاون الفالحي 
الصندوق الوطني للتعاون جملة الخدمات المالية والتƋمينية التي يقدمها الخدمات التي تقدمها ǋذه الشركة ل

 ،عن محافظ بنك الجزائر 1997-06-28 الصادر بتاريƣ 03-97تم إنشاؤǋا بموجƔ القرار رقم  ،الفالحي
  : تعمل ǋذه الشركة على، وشارع األبيار، الجزائر العاصمة 6جتماعي بـ مقرǋا اال

لقة باǓالت الفالحية ووسائل الصيد البحري التـي تـدخل فـي إطـار تطـوير      ستƛمارات المتعجذƔ اال -1
  . وعصرنة وتحديƚ الزراعة والصناعة والنشاطات الملحقة

  . تجميد مصادر التموين من أجل وضعهم في شكل آالت وتجهيزات لǘيجار لخدمة شركاتها -2
  . قتصادي تشارك في تمويل المشاريع للتطور اال -3

  : أن" سالم"على مستوى شركة  االعتماد اإليجاريستفيد من يشترط من الم
  . يبرر أو يƛبت النظام القانوني المهني *
  . أن يكون له رصيد بنكي مفتوƟ على أحد الصناديق الجهوية الصندوق الوطني للتعاون الفالحي  *
يكون عضو في بوليصة  يوقع بوليصة التƋمين على مستوى الصندوق الجهوي للتعاضدية الفالحية أو أن نأ *

الصندوق الـوطني  (م بقرƔ الشركة األ" سالم"عتماد اإليجاري المسجلة من طرف شركة االالتƋمين الجماعية 
    .عتماد اإليجاري طوال مدة اإليجارالتي تؤمن المال محل عملية اال )للتعاون الفالحي 

  ."سالم"عتماد اإليجاريأن يقدم كل الضمانات الالزمة لشركة اال *
يتمƛل مجال شركة سالم بالنسبة لقطاع الصيد البحري في تمويل شراء كل الوسائل والعتـاد المتعلـق          

إدخـال اǓالت  و وجود فـي المـوانيء،  مالقديم البالصيد البحري وتربية المائيات، وكذا تمويل تجديد العتاد 
 .)2()آالت التصبير(  األسماكمنتجات الجديدة الخاصة بتحويل 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
  . من ذات األمر  36المادة  :)1(
  .  63- 59-58ص المرجع السابق،أنظر يحياوي سعيد،  :)2(
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  :اǕيجار  -3
ستغالل يقوم بهذا اال، ستخدام السفينة في المالحة البحريةاستغالل البحري الهدف األساسي من االيعتبر       

، مالك السفينة باستƛمارǋا بطريق تƋجيرǋا إما عارية أو مجهزة مالك السفينة بطريقة مباشرة، وقد يقوم
  . وعنذئذ يتولى المستƋجر استغاللها

ستئجار السفن محتكرة من قبـل  االمتضمن القانون البحري، كانت نشاطات  80-76 رقممراألي ظل ف       
على أن حق إبرام العقود المتعلقـة باسـتئجار   منه  649كما نصت المادة  ، منه 571الدولة بمقتضى المادة 

  .السفينة تحتفظ به الهيئة العمومية الجزائرية
حتكار النقل ا المتضمن، )1(1969جوان  17المؤرخ في  50-69رقم  مراأل ، بقيهمن 886وبمقتضى المادة 

المـادة   كانت حيƚ، بالمواعين والصيانة في الموانƐ الجزائرية والنقل البحري وإيجار السفن ساري المفعول
تقضي بخضوع نشاطات النقل بالمواعين والصيانة في الموانƐ الجزائرية والنقل البحري وإيجـار   منه األولى
   . لشركة الوطنية الجزائرية للمالحةحتكار اان إلى السف

     Ŏ05-98قانون رقم البمقتضى  ،المذكورة أعاله 649لت المادة عد Ŏالبحري علـى النحـو    نونقاللل المعد
يمكن ممارسة نشاطات إيجار السفن من طرف أي شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو أي شخص : "التالي

لجزائري، وله صفة مجهŇز السفن ويوجد مركز نشـاطاته الرئيسـي فـي القطـر     ا نونعتباري خاضع للقاا
   ."الجزائري

المشرع فـي  ، لكن كما فعل بالنسبة للنقل البحري، حتكار الدولة على نشاطات إيجار السفناوǋكذا رفع      
ل البحري، ستغل خدمات النقمن يفي  وأيضامن يمكنه ممارسة نشاطات إيجار السفن،  ǋذا النص يشترط في

  .ن يكون له صفة مجهز السفن ويوجد مركز نشاطاته الرئيسي في القطر الجزائري أ
   ǋÞذا الشرط وضعفلماذا ǋذا الشرطÞ ما الحكمة التي توخاǋا المشرع من  

لسفينة يكون مسـجل  لإذ بملكيته  ،معرفة الشخص المؤجرى مراقبة السفن بالمحافظة عل ǋل تكمن في ضمان
  ولمنع الدخالء من إيجار السفنÞ      أالسفن، في دفتر تسجيل 

نصـت   حيـƚ ستغالل التجاري للسفينة في الكتاƔ الƛاني من التقنيين البحري، عالج المشرع صور اال     
  : منه على ما يلي  568المادة 

..." تطبق أحكام ǋذا الكتاƔ على السفن المخصصة أو المستخدمة لنقل البضائع والمسافرين والصيد البحري"
ولقد تناول الباƔ الƛاني من ǋذا  ،أيضا ويستدل على ذلك أن أحكام ǋذا الكتاƔ تطبق على سفن الصيد البحري

 Ɣستغالل المباشر للسـفينة أصـبح   وإن كان اال، البحري ستغاللاال ستئجار السفن باعتباره أحد صوراالكتا
  .   السفن  ن ذلك ال ينفي أǋمية إيجارƎف ،األغلƔ واألكƛر وقوعا في العمل

                                                           
)1(:  Ɯ ،687ص  ،1969جوان  20مؤرخة فيالرع.  
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تفاقية يلتزم ابموجƔ  ،من التقنيين البحري 640المادة  بمقتضى، )affrètement( السفينة ستئجارايتم عقد      
    ،مقابل أجـر "  affréteur " بƋن يضع سفينة تحت تصرف مستƋجر السفينة "  fréteur " بموجبها مؤجر السفينة

  ." Coque nue"  أو بهيكلها أو لمدة معينة لةستئجار السفينة على أساƩ الرحاويمكن أن يتم 
يتضح من خالل ǋذا التعريف أن إيجار السفينة ǋو من قبيل إيجار األشياء بحيƚ ينصƔ علـى السـفينة       
غير أنه في بعƯ أنواع إيجار السفن، فƎن المؤجر ال يضع سفينته فـي خدمـة المسـتƋجر     ،عتبارǋا شيئااب

وفي ǋذه الحالة ال يمكن وصف إيجار السفينة  ،خدمات الربان والبحارةفحسƔ، بل يضع تحت تصرفه أيضا 
  . و إيجار عملأبƋنه إيجار لشيء وإنما ǋو تقديم خدمة 

ǋو دوما عقد إيجار شيء أما األنـواع  ) بهيكلها(يرى الفقه الفرنسي أن عقد إيجار السفينة غير مجهزة      
فهي ذات صفة مختلطة تجمـع بـين إيجـار    ) لمدة معينة  إيجار على أساƩ الرحلة، أو(األخرى من العقود 

   (1).الشيء وإيجار الخدمة
فƎن المـدة  ) العقارات والمنقوالت(يالحظ على عقد إيجار السفينة كذلك، أنه على خالف إيجار األشياء      

التـي  ليهـا، و فقد يكون تƋجيرǋا بالرحلة أو الرحالت المتفق ع ،ليست دائما من العناصر الجوǋرية في العقد
وبالتالي فƎن عنصر الزمن في ǋذه الحالة ال يكـون مـن قبيـل العناصـر      ،على أساسها يتم حساƔ األجرة

  .الجوǋرية
فعقد إيجار  ،ستئجار بين األطراف عن طريق عقد يتفق عليه بكل حريةلتزامات وشروط وآƛار االاتحدد      

قي اإليجاƔ والقبول على موضوعه دون حاجـة إلـى   السفينة من العقود الرضائية، ينعقد صحيحا بمجرد تال
البحـري   نونمـن القـا   641ضفاء الشكلية عليه وǋذا ما أكدته المـادة  اوضعه في قالƔ قانوني معين، أو 

ستئجار بينهم، شـريطة عـدم   لتزامات وشروط وآƛار االاالجزائري، بحيƚ جعلت األفراد أحرار في تحديد 
  .الجاري به العملمخالفة المبادƏ العامة للقانون 

مشترطة لƛǘبات فحسƔ ال وال ينقص من رضائية العقد أنه يجƔ أن يكون مكتوبا، إذ أن الكتابة      
  : من التقنين البحري على ما يلي 642حيƚ تنص المادة  ،لǘنعقاد

األطراف وال ستئجار بالكتابة، وأن عقد إيجار السفينة ǋو العقد الذي يتضمن التزامات يجƔ أن يƛبت عقد اال"
  " أطنان 10تطبق قاعدة اإلƛبات ǋذه على السفن التي تقل حمولتها اإلجمالية عن 

إƛبات أطنان من إشتراط  10وبذلك تستƛنى السفن ذات األحجام الصغيرة التي تقل حمولتها اإلجمالية عن      
  . جارǋا بالكتابةستئاعقد 
ƛبات عقـد  احرية اإلƛبات في المواد التجارية، وأوجƔ  خرƜ المشرع البحري في ǋذه المادة على قاعدة     

 والوƛيقـة   ،ستئجار السفينة بالكتابة أو البينة الخطية لقطع السبيل على المنازعات التي قد تƛور في المستقبلا
  . ار السفينةالستئجوǋو السند المƛبت " سند إيجار"إسم  االعقد يطلق عليه اي يفرƷ فيهتال

                                                           
  .115ص  2004، ، وǋران، دار الغرƔ للنشر والتوزيع، طبعة منقحةز في القانون البحري الجزائريالعربي، الوجي بوكعبان :)1(

    .86ص  ،1983 ،الجزائر امعية،جطبوعات الميوان الالبحري الجزائري د نونحمدي الغنيمي محاضرات في القاانظر أيضا 
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 ةالعربيباللغة في النص  وردحيƚ  ،غامضةتبدو المذكورة أعاله  642المادة حظة أن لكن تجدر المال     
ورد  ةالفرنسيباللغة  النصبيد أن  ،وكƋنهما مترادفين " عقد إيجار السفينة" و" ةنيستئجار السفاعقد "عبارتي 

، " عقد إيجار السفينة"قابل م "charte partie"و" ةنيستئجار السفاعقد " مقابل" Le contrat d'affrètement":فيه
يسمى سند حيƚ  ،"عقد إيجار السفينة"وليƩ " سند اإليجار"تدل على " charte partie" عبارةفي الحقيقة لكن 

وǋذه الكلمة مشتقة من الكلمة اإليطالية  "Charte-partie"وبالفرنسية  "Charter party" إيجار السفينة باإلنجليزية
"Carta partita" ضا مشارطة اإليجار، أي الورقة المشطورة، إذ جرت العادة قديما على كتابة العقد وتسمى أي

د يضم الجزآن إلى جزئين، جزء للمجهز وآخر للشاحن، وعند حصول نزاع على العق شطرتفي ورقة ƛم 
  .لذلك يتعين استدراك ǋذا الغموƯ )1(،لمعرفة حقيقة العقد

فـي الـنص   " سند اإليجار"ستعمال مصطلح اقة فحوى النصين بوعليه فƎن األجدر تصويƔ المادة ومطاب     
تجه إلى المفهـوم األول  األن قصد المشرع ، "عقد إيجار السفينة" بدل  Charte-partieلـترجمة  ةالعربيباللغة 
ـ باللغة النص وقابلها في " Charte partie"ة الفرنسيباللغة  في كل المواد التي تضمنت في النصوذلك   ةالعربي
، 666، 665، 664، 663،  660 ،659، 653 ،652، 646، 645، 641 وادالمــ(إيجــار الســفينة  عقــد
667)2( ،667- 672 ،674 ،675  ،683 ،693، 696)3(،701 ،746.(   
يتضح لنا أن إيجار السفينة من التقنين البحري  640المادة الوارد في جارستئبالرجوع إلى تعريف عقد اال     
  . غير مجهزة تؤجر كما قدقد تؤجر السفينة مجهزة، :  صورتين من خالليتم 
ƈ-  يجار السفينةƋجر، مع  :مجهزةالƋلتزام المؤجر ايقتضي إيجار السفينة مجهزة وضعها تحت تصرف المست

لذا فƎن عقد اإليجار يرد في ǋذه الحالة على السفينة مجهزة بطاقمهـا   ،بتقديم خدماته وخدمات الطاقم والربان
  .ومعداتها

   :فهو إما أن يتم لمدة محددة ، أو لرحلة معينة: وإيجار السفينة مجهزة على وجهين      
يستبقي لمستƋجر سلطات في إدارة السفينة من الناحية التجارية على أن لوفيه يكون  :اإليجار لمدة محددة *

تƋجر اإلدارتين التجارية تنتقل إلى المسالمؤجر اإلدارة المالحية، وقد يتفق الطرفان بمقتضى العقد على أن 
  . والمالحية معا

كـل  بل تظـل   ،سلطة على السفينةأية عقد اإليجار في ǋذه الحالة ال ينقل إلى المستƋجر : اإليجار بالرحلة* 
لمؤجر الذي يجƔ عليه أن يضع تحت تصرف المستƋجر السفينة أو جزءا منها لمدة محـددة أو  بيد ا السلطات

  . لرحالت معينة 
إيجارǋا لسفينة على أساƩ الرحلة أو إيجار امجهزة سواء كان الما يالحظ على أحكام إيجار السفينة لكن      

وكل ما يرتبط بهـذا النشـاط دون    ستغالل نشاط النقل البحريلمدة معينة أنها تخص تنظيم إيجار السفينة ال

                                                           
  . 203كمال طه ، المرجع السابق ص  مصطفى :، وأيضا204ص  ، المرجع السابق،أنظر جالل وفاء محمدين :)1(
 .سند اإليجارللداللة على ستئجار السفينة اعقد وعقد إيجار السفينة يستعمل المصطلحين   667في المادة ): 2(

   .711و708 تينبالنسبة للماد مرسند اإليجار وكذا األللداللة على  ستئجاراعقد مصطلح ستعمل ي 696المادة  في): 3(
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بة لنشاط الصيد البحـري، يخضـع   لذلك نعتقد أن إيجار السفن بالنس ،)1()...ميل، التفريƸ، الشحنحالت( غيره
  .مجهزةالغير  إيجار السفينة ألحكام

ƒ- يجار السفينةƋ ير المجهزةƷ: بهيكلها  إيجار السفينة يقصد بهو)Affrètement coque nue  (  
  : من التقنين البحري على أنه 723تنص المادة      

               )2("ستئجار السفينةاتجهيز، يماƛل مر، فƎن تƋجير السفينة بهيكلها بدون تسليح أو لتطبيق ǋذا األ"
      ستعمل المشرع فيها مصطلح تƋجير السفينة الماذا  ،ǋذه المادة تƛير غموضا كبيرا وال نعي فحواǋالكن 

)la location d’un navire ( لƛجير بالهيكل، دون تسليح وتجهيز يماƋذا التǋ م يضيف أنƛستئجار السفينةا    
)affrètement d’un navire(  لفظ  ةالعربيباللغة ستعمل في النص االمشرع  نأ، كما فحوى النصال نستخلص

موفقة، نحبذ اعتماد ونالحظ أن الترجمة غير  ة،الفرنسي باللغة في النص" armement" التسليح مقابل لفظ
  .، ألنه األنسƔلفظ التسليح بدل التجهيز مصطلح

ستئجار السفينة بهيكلها، بƋن يضع ايتعهد المؤجر بموجƔ عقد " :على ما يلي 724نصت المادة في حين      
   ."السفينة بدون تسليح أو تجهيز تحت تصرف المستƋجر لوقت محدود ويتعهد المستƋجر بدوره بدفع اإليجار

يقدم المؤجر للمستƋجر سفينة لكـي  ) إيجار السفينة عارية أو غير مجهزة(ǋذه الصورة من صور اإليجار في
بالحد األدنـى مـن   وǋي مزودة ويلزم المؤجر ǋنا بƋن يقدم السفينة  ،ينتفع بها بالشروط التي تم اإلتفاق عليها

  .بتموين أو بطاقم األدوات الالزمة لسيرǋا في البحر بصورة مƋمونة، لكن ال تكون مجهزة
 ،في ǋذه الحالة تنتقل إلى المستƋجر كل سلطات المالك على السفينة، ما عدى سلطة التصرف بطبيعة الحـال 

فالمستƋجر ǋو الـذي  ، )3(يرǋا من الناحيتين المالحية والتجارية يستغالل السفينة وإدارتها وتسافيكون له حق 
  .ستغالل السفينةايحدد كيفية 

ستئجار السفينة غير مجهزة من قبل محترفي النشاط البحري، أيا كانت صورة ǋذا النشاط، وقد اوعادة ما يتم 
وبما أن سلطات المالك تنتقل إلى مسـتƋجر   ،رتفاع أƛمانهاستئجار السفن على شرائها نظرا الايفضل ǋؤالء 
  )4(.مجهزة، كما رأينا، فƎنه يكتسƔ صفة المجهزالالسفينة غير 

نتفاع بعـد أن  ر المجهز بالمحافظة على السفينة والقيام باإلصالحات والصيانة الالزمة لاليلتزم المستƋج     
كمـا   )5(،يزودǋا بالتجهيز على الوجه الكامل، وأن يستعملها بما يتفق مع مميزاتها التقنية وتخصيصها العادي

عتبارا مـن  ا ةؤجر إيجار السفيند السفينة بالطاقم والمؤونة والمصاريف الملحقة، وأن يدفع إلى الميزوبتيلتزم 
   .(6)ستئجاراال على أن يحدد بدل اإليجار وكيفيات دفعه في عقد، يوم تسليمها إلى غاية يوم ردǋا

                                                           
  .من التقنين البحري وما بعدǋا 653 أنظر المواد): 1(

 ):2 ( « Pour l'application de la présente ordonnance, la location d'un navire sans armement ni équipement, coque nue, 
est assimilée à un affrètement ».  

  .من التقنين البحري 730أنظر المادة  :)3(
  .  117لسابق، ص بوكعبان العربي، المرجع ا :)4(
  . من التقنين البحري  728أنظر المادة  :)5(
  . من التقنين البحري  732أنظر المادة  :)6(
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 ، وأن يرد السـفينة (1)أال يؤجر السفينة من الباطن ما لم يكن مصرحا له بذلك في العقديلتزم المستƋجر      
تهاء اإليجار، بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع انها له فيه عند إلى المالك المؤجر في الميناء الذي سلم

   (2).ستعمال العادي للسفينةمراعاة الهالك الناشƐ عن اال
  : الصيدسفن ل التقنيةالمتعلقة بالمواصفات   الشروƯ -ثانيا 

رسوم التنفيـذي رقـم   من الم 2يرخص لسفن الصيد البحري الحاملة للراية الجزائرية بمقتضى المادة       
، مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في التشـريع والتنظـيم   البحري بالدخول إلى مناطق الصيد 02-419

  . لسفن وبتحديد مناطق الصيد البحريالجاري بهما العمل، ال سيما تلك المرتبطة بالمميزات التقنية ل
البحرية أو القارية مجهزة ومزودة بطاقم حسƔ  يجƔ أن تكون كل سفينة أو باخرة صيد في المياهبذلك و     

   )3(.بهماأنواع المالحة والصيد البحري الموجهة إليها، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول 
كما تخضع البواخر والسفن الموجهة لممارسة الصيد إلى التشريع والتنظيم المطبقين على سفن الصيد ال      

   )4(.المالحةين وأمن مƋسيما في مجال التسجيل والت
قتناؤǋا عن طريق التملك االحاملة للراية الجزائرية التي تم  م على سفن الصيد البحرياحكاأل هطبق ǋذت      
  .       أو المستƋجرة  ،عتماد اإليجاريالعن طريق القرƯ، ال سيما عن طريق اأو  ،التام

ذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري فـي  ال 419-02من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  نصت      
  : مناطق للصيد) ƛ)3الƚ  على المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته

   ،الصيد الساحلي منطقة *
  ،الصيد في عرƯ البحرمنطقة * 
  .الصيد الكبيرمنطقة * 

ري وكيفياتها لـم  الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البح 481-03من المرسوم التنفيذي رقم  32بينما المادة 
  : حددت مناطق الصيد البحري كالتالي، وتعتمد ǋذا التقسيم

   ،نطالقا من الخطوط المرجعيةا) 6(ال البحرية الستة يممنطقة الصيد البحري الواقعة داخل األ -
   ،ميال بحريا) 20(وداخل العشرين ) 6(منطقة الصيد البحري الواقعة ما وراء األميال البحرية الستة  -
 .منطقة الصيد البحري الواقعة ما وراء منطقة الصيد في عرƯ البحر  -

تحديد المواصفات ود الخطوط المرجعية يتحد 419-02من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة أحالت  وقد      
إلى قرار مـن الـوزير المكلـف     ذكورةتنشط في مناطق الصيد البحري الم التقنية لسفن الصيد البحري التي

  .البحري بالصيد

                                                           
  .  117ص  ، المرجع السابق،أنظر بوكعبان العربي :)1(
  . عن التقنين البحري  735أنظر المادة  :)2(
  . 481-03من المرسوم التنفيذي رقم  35و 32انظر المادتين  :)3(
  .من نفƩ المرسوم 36 انظر المادة: )4(



 مائياتالتربية وشروƯ اǗلتحاق بنشاƯ الصيد البحري                                                  :           الفصل اǓول 
 

 

، يحدد الخطوط المرجعية التـي تحـدد    2004جانفي سنة  27وقد صدر تطبيقا لذلك قرار مؤرخ في      
     )1(.نطالقا منها مناطق الصيد البحريا

كما صدر قرار مؤرخ في ذات اليوم، يحدد المواصفات التقنية لسفن الصيد التي تنشط في مناطق الصيد      
التي تنشط في منطقـة   ،أن تتخذ سفن الصيد البحريǋذا القرار  لمادة الƛانية منااشترطت  ، حيƚ)2(البحري

  : المواصفات التقنية اǓتية) 6(تة الصيد البحري الواقعة داخل األميال البحرية الس
  . طنة 90حمولة إجمالية ، ال تتعدى  -
  . مترا  24يقل عن : طول إجمالي  -
      . كيلو واط 370 تقل عن: قوة المحرŇك  -

المادة الƛالƛة منه أن تحمل سفن الصيد التي تنشط في منطقة الصيد البحري الواقعة مـا وراء  اشترطت و     
  . طنة  90حمولة إجمالية ، تفوق  -: التالية المواصفات التقنية ) 6(ميال البحرية الستة األ

  . مترا  24يفوق أو يساوي : لي طول إجما -                                                      
  . كيلو واط  370تفوق : قوة المحرŇك  -                                                      

من القرار  5بموجƔ المادة  )تقل عن سبعة أشهر(بعد فترة وجيزة  بيد أن أحكام ǋذا القرار ألغيت     
مناطق الصيد  في (3)الصيد المتدخلةالتقنية لسفن  ، الذي يحدد المواصفات2004-08-15المؤرخ في 

المادة الƛانية منه أن تحمل سفن الصيد التي تنشط في منطقة الصيد البحري الواقعة  اشترطت حيƚ ،البحري
- 03من المرسوم التنفيذي رقم  32في مفهوم الفقرة األولى من المادة ) 6( الستة )4(األميال البحرية ما وراء 

  ، طنة 90حمولة إجمالية ، ال تفوق  - :ت التقنية اǓتية مجتمعةالمواصفا 481
   ،مترا 24يقل عن : طول إجمالي  -                                        
  . كيلو واط  370تقل عن : قوة المحرŇك  -                                        

 أضاف ǋذا القرار أن تكون المواصفات التقنية مجتمعـة  وǋي نفƩ المواصفات التي ذكرǋا القرار األول لكن
  . أي وجوƔ تحقيقها كلها

، سـفن  )6(تتدخل في المنطقة الواقعة ما وراء األميال البحرية السـتة  أن المادة الƛالƛة منه اشترطت و     
   .طنة 90حمولة إجمالية ، تفوق  - :الصيد البحري التي تحمل إحدى المواصفات التقنية اǓتية

  . مترا 24يفوق أو يساوي : طول إجمالي  -                                                           
  .كيلو واط 370تفوق : قوة المحرŇك  -                                                           

                                                           
  .18ص  ،2004- 03- 28مؤرخة في  ،19أنظر Ɯ رع ):  1(
 .19نفƩ الجريدة الرسمية المذكورة أعاله، ص:  )2(

رار قستعمل الابينما وǋو األنسƔ،  ةالفرنسيباللغة المستعمل في النص  intervenantستعمل مصطلح التي تنشط ترجمة لـ القرار األول الحظ أن ا): 3(
  . منه 2نفƩ اللفظ في العنوان ومصطلح التي تنشط في المادة لالƛاني مصطلح المتدخلة ترجمة 

)4(:  Ƌناك خطǋ يخص منطقة الصيد  481-03من المرسوم التنفيذي رقم  32ألن مفهوم الفقرة األولى من المادة  ةالعربيباللغة ي النص فنالحظ أن
  :سليمافقد جاء  ةالفرنسي باللغة الستة وليƩ ما وراءǋا أما النصالبحري الواقعة داخل األميال البحرية 

 « les navires de pêche intervenant dans la zone de pêche située à l'intérieur des six (6)miles marins au… » 
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 يجيـز  الƛـاني  القرارف بينهما في كون يكمن االختالإنها نفƩ المواصفات التي ذكرǋا القرار األول،       
، خالفا لǖول الذي يشـترط  مناطق الصيد المحددةإلى للسفن التي تحمل إحدى ǋذه المواصفات فقط أن تدخل 

   .تجمع كل المواصفات المذكورة
مـارƩ  تي تسفن الصيد ال ƛلتأن تم 2004-08-15المؤرخ في  القرار من 4لمادة تقضي ا من جهة أخرى 

  . في أجل سنتين هللمواصفات التقنية المحددة في ارǋذا القر د تاريƣ نشرنشاطها عن
 الحاملة للراية اǓجنبية والمقتناة من Ưرف اǓشخاص الجزائريـة سفن الصيد شروƯ دخول  :الفقرة الثانية

  ƋلǍ مناƯق الصيد البحري
ف األشخاص الجزائرية إلـى  سفن الصيد الحاملة للراية األجنبية والمقتناة من طرشروط دخول تختلف      

  .)القرƯ،االستيراد، االستئجار(حسƔ طرق اقتنائها مناطق الصيد البحري
 Ǘوƈ- المقتناة  سفن الصيدبالنسبة لƭريق القرƯ عن:  

لسفن الصيد البحري الحاملة للراية   419-02المرسوم التنفيذي رقم  ، بمقتضى المادة الƛالƛة منيرخص     
مـن قبـل أشـخاص     عتماد اإليجاري،قتناؤǋا عن طريق القرƯ، السيما عن طريق االاتم ياألجنبية والتي 

ممارسة الصيد البحري في مناطق الصيد الساحلي والصيد في عـرƯ البحـر   ب جنسية جزائرية منطبيعية 
مـن  ءǋا قتناالتي يتم ا السفنلهذه  ،المرسوم بمقتضى المادة الرابعة من نفƩ ،يرخص بينما، )1(والصيد الكبير

ممارسة الصيد البحري في مناطق الصيد في عرƯ البحـر  ب الجزائري نونلقالقبل أشخاص معنوية خاضعة 
   ).أي ال يرخص لها بالدخول إلى مناطق الصيد الساحلي(أو الصيد الكبير، /و

بين الشخص الطبيعـي والشـخص المعنـوي حيـƚ      للتمييزالحكمة التي توختها السلطات العمومية ما      
ǋل ǋي التقليـل مـن جهـد     Þلǖول الدخول إلى منطقة الصيد الساحلي دون أن ترخص للƛاني بذلكترخص 

Þذه المنطقة باعتبار أن امكانيات الشخص المعنوي تفوق امكانيات الفردǋ الصيد في  
  .سفنا جديدة أو سفنا قديمة سبق تسجيلها ǋذه السفنتكون أن المرسوم ǋذا من  5المادة  تجيز     

  :ستيرادقتناǉƊا عن Ưريق اǗاسفن الصيد القديمة التي تم ل بالنسبة -ثانيا  
قتناؤǋـا عـن طريـق    االقديمة التي تـم   أن ال يتجاوز عمر سفن الصيد البحريالمرسوم  ǋذاشترط ي     
طبيعية من جنسية جزائريـة أو معنويـة خاضـعة     ستيراد، مهما كانت طريقة االقتناء، من قبل أشخاصاال
   )2(.سنوات) 10(، عشر زائريالج نونللقا

    Ưيئة معتمدة لهذا الغرǋ يقة تسلمهاƛذه السفن بواسطة وǋ (3).كما يشترط أن تبرر الحالة الحسنة لمالحة   

                                                           
 ،والصيد الكبيـر ، الصيد في عرƯ البحر ،ساحليالصيد ال:مناطق للصيدنصت على ƛالƚ  419-02من المرسوم التنفيذي رقم  3أن المادة  ذكرن): 1(

  .177، وبالتالي كان من الضروري مراجعة النص األول، ارجع إلى ص لم تعتمد ǋذا التقسيم 481-03من المرسوم التنفيذي رقم  32بينما المادة 
  .  419-02من المرسوم التنفيذي رقم  6أنظر المادة : )2(
من ǋذا المرسوم التنفيذي القرار الوزاري  11،حيƚ صدر تطبيقا ألحكامها وأحكام المادة  419-02نفيذي رقم من المرسوم الت 7أنظر المادة  :)3(

، الذي يحدŎد الهيئات المعتمدة لتسليم الوƛيقة التي تبرŎر الحالة الحسنة لمالحة سفن الصيد البحري القديمة التي تم 2004-01-27المشترك المؤرخ في 
  .151الستيراد أو المستƋجرة، والذي أشرنا إليه سابقا، ارجع إلى الصفحة عن طريق ا اقتناؤǋا
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  :المستƉجرة سفن الصيدل بالنسبة -الثثا
ة استغالل سفن الصيد البحري الحامل صيرخت على  419-02التنفيذي رقم من المرسوم  8نصت المادة      

للراية األجنبية والتي تستƋجرǋا أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائـري،  
  . لغرƯ القيام بعمليات الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني حسƔ توفر الموارد الصيدية

لكن لماذا خص ǋـذا الحكـم   ، يةبة مرتبطة بوفرة الموارد الصيدستغالل المطلوǋذا يعني أن رخصة اال     
Þ ما عالقة ، وما أساسهقتناؤǋا عن طريق القرƯ، أليƩ في ذلك تمييزاالسفن المستƋجرة دون السفن التي يتم 

اإليجار بوفرة الموارد الصيديةÞ أليƩ في ذلك إجحاف بمجهزي السفن الذين يعتمدون ǋـذا الطريـق مـن    
 Þاالقتناء  

من ǋذا المرسوم سفن الصيد البحـري الحاملـة للرايـة     9 المادةولى من الفقرة األضف إلى ذلك تمنع      
 مـن  ،الجزائـري  نوناألجنبية والتي تستƋجرǋا أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقا

ق بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي رŎونالحظ أن ǋذه المادة لم تف ،الدخول إلى منطقة الصيد الساحلي
فيما يخص السفن المقتنـاة عـن طريـق     4و  3بينهما في ǋذا الحكم عكƩ ما نصت عليه المادتان  وسوŇت

بين السـفن المسـتƋجرة   (التمييز على أساƩ طريقة االقتناءÞ وسبƔ ختالفÞ القرÞƯ ونتساءل عن سبƔ اال
Ưوالسفن المقتناة عن طريق القر . (  

سة الصيد البحري في منطقة الصـيد الكبيـر بواسـطة    ، يرخص بممار9حسƔ الفقرة الƛانية من المادة      
 نونالسفن المذكورة في الفقرة األولى لكل شخص طبيعي من جنسـية جزائريـة أو معنـوي خاضـع للقـا     

  .شروطا أخرى ولم تضف )1(الجزائري
 المادة تشترط من أجل ممارسة الصيد البحري في عرƯ البحر، أن يكـون  ǋذه الفقرة الƛالƛة منبينما      

المستƋجر مالكا ملكية تامة لسفينة صيد واحدة على األقل تمارƩ الصيد في عرƯ البحر أو الصيد الكبير أو 
متواجدة على التـراƔ  تكون حائزا مؤسسة واحدة على األقل على اليابسة لتحويل منتوجات الصيد البحري، و

  . الجزائري
ǋل كـان ذلـك ألجـل     ر دون الصيد الكبيرÞدÞ ولماذا خص الصيد في عرƯ البحوالقيكل ǋذه لماذا      

وداخل العشـرين  ) 6(الواقعة ما وراء األميال البحرية الستة  المحافظة على الموارد الصيدية في ǋذه المنطقة
فيهـا أيضـا   تطبق ومع أنها تدخل في تحديد امتداد منطقة الصيد المحفوظة،  دون األخرى ميال بحريا) 20(

 Þجرة دون السفن التي يتم  ولماذا خصتدابير المحافظةƋاالسفن المست ÞƯا عن طريق القرǋقتناؤ  
 ، وأنهايزية ال تستند على أسƩ شرعية وال ضوابط موضوعيةينها تموأ ،ومرǋقةنالحظ أنها قيود كƛيرة      

  .وتدر عليه الربح ستغالل سفنه والدخول إلى المناطق التي تستهويهاتحد من حرية المستƛمر في 

                                                           
حكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، السيما األحكام ونالحظ أن ǋذه الفقرة قد كررت الشرط المتعلق بمرعاة األ :)1(

ألنها شروط عامة وينبغي مراعاتها في كل السفن الصيد البحري وفي كل الحاالت  ،ريالمرتبطة بالمميزات التقنية للسفن وبتحديد مناطق الصيد البح
 .وليƩ بالنسبة لهذه الحالة فقط 
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الوزير المكلف بالصيد البحري أن يرخص بدخول  419-02التنفيذي رقم  من المرسوم 10لمادة اتمكن      
مناطق الصيد البحري المتواجدة في الميـاه   إلىهة األخرى المستƋجرة والموجŇ كل أنواع سفن الصيد البحري

كيفيات تطبيق ǋذه  على أن تحدد، ستغالل بعƯ الموارد البيولوجية البحريةاالخاضعة للقضاء الوطني، قصد 
كل أنـواع سـفن   بهم من نص ǋذه المادة أنه يقصد يفو ،المادة عن طريق التنظيم الذي لم يصدر إلى الحين

  . الصيد البحري األخرى المستƋجرة كل سفينة مستƋجرة غير تلك التي تحمل الراية األجنبية
زير المكلـف بالصـيد البحـري    مع ذلك فƎن ǋذه السفن مقيدة بضرورة الحصول على ترخيص من الو     

   .ستغالل بعƯ الموارد البيولوجية البحرية فقطاوألجل 
    Ưيئة معتمدة لهذا الغرǋ يقة تسلمهاƛذه السفن بواسطة وǋ 1(كما يشترط أن تبرر الحالة الحسنة لمالحة(.  
ي المسـتƋجرة  رأن يرخص باستغالل سفن الصيد البح من ǋذا المرسوم 12المادة  تشترط ذلكإضافة إلى     

  ). 2( جاوز سنتين، لمدة ال تتحسƔ األنواع والƛروة
ستغاللها من اعدد سفن الصيد البحري المستƋجرة الحاملة للراية األجنبية المرخص  13تحدد المادة  كما     

  :قبل أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائري كما يƋتي
لكل شخص طبيعي من جنسـية جزائريـة أو معنـوي    ) 2(سفينتان : عرƯ البحر ـ في منطقة الصيد في

  . الجزائري  نونخاضع للقا
 نونسفن لكل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي خاضع للقا) ƛ)3الƛة : ـ في منطقة الصيد الكبير

  . الجزائري 
شخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو يرخص للسفن الحاملة للراية األجنبية والتي تستƋجرǋا أفي حين      

الجزائري، ممارسة صيد األسماك الكƛيرة الترحال خالل فتـرات محـددة،    نونمعنوية خاضعة للقاأشخاص 
   )2(.العملطبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

د ويتعين على مجهزي السفن المستفيدين من رخص استغالل سفن الصيد البحري المستƋجرة تشغيل عـد      
إلى  إضافة )3(،البحريمن البحارة الجزائريين وفقا للكيفيات المحددة بموجƔ قرار من الوزير المكلف بالصيد 

مراعاة األحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمـل، ال سـيما األحكـام المرتبطـة     
 .وبتحديد مناطق الصيد البحري )4(التقنية للسفنبالمميزات 

 
 
 
  

                                                           
، الذي تحيل إليه ǋذه المادة، والذي 2004-01- 27والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  ، 419-02المرسوم التنفيذي رقم من  11أنظر المادة  :)1(

  .من ǋذا البحƚ 151ارجع إلى الصفحة  أشرنا إليه سابقا،
  . 419-02المرسوم التنفيذي رقم  من 14أنظر المادة  :)2(
  .المرسومنفƩ  من 15/2أنظر المادة  :)3(
   .من ǋذا البحƚ 178، ارجع إلى ص 2004-08-15القرار المؤرخ في انظر :)4(



 مائياتالتربية وشروƯ اǗلتحاق بنشاƯ الصيد البحري                                                  :           الفصل اǓول 
 

 

   ƋلǍ مناƯق الصيد البحري السفن اǓجنبية شروƯ دخول: الثالثةفقرة ال
للوزير المكلف بالصـيد البحـري والمـوارد الصـيدية أن      11-01نون رقمقاالمن  23أجازت المادة       

ستغاللها من طرف أشخاص طبيعية من جنسية أجنبيـة أو أشـخاص   ايرخص مؤقتا للسفن األجنبية التي يتم 
  .األجنبي القيام بعمليات الصيد التجاري في منطقة الصيد المحفوظة نونللقامعنوية خاضعة 

من نفƩ القانون للوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصـيدية أن يـرخص    24كما أجازت المادة      
  . لهذه السفن ممارسة الصيد التجاري لǖسماك كƛيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني

 ،)1(11-01من القانون رقـم   23و 22، تطبيقا ألحكام المادتين 419-02صدر المرسوم التنفيذي رقم      
الـذي   38 -95وإن كان قد تضمن أو أدرƜ ضمن تƋشيراته المرسوم التنفيذي رقـم   24يشر إلى المادة  ولم

نبية في الميـاه التـي   رتحال الذي تمارسه السفن األجيحدد شروط الصيد البحري التجاري لǖسماك كƛيرة اال
ǋذا المرسوم ساري المفعول  يو تعديله، على ǋذا بقأولم ينص على إلغائه  ،تخضع للقضاء الوطني وكيفياته

  . نتقاليةاال 11-01رقم  نونبمقتضى أحكام القا
 13-94لمرسوم التشـريعي رقـم   ل اصدر تطبيق 38 -95المرسوم التنفيذي رقم  أنإلى تجدر اإلشارة      
أجاز لها ممارسة لكنه كان يمنع الصيد البحري على السفن األجنبية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، الذي 

الوزير المكلف بالصيد  منالصيد التجاري المخصص ألنواع األسماك الكƛيرة الترحال فقط بناء على رخصة 
نفتاƟ الذي طالما االا أنها تكرƩ بال شك األحكام األكƛر أǋمية في ǋذا المرسوم التشريعي، بم وǋيالبحري، 

   .)2(البحري قطاع الصيدجانƔ في نتظره المتعاملون األا
المنطقة التي يمكن أن تدخل إليها السفن األجنبية  38 -95التنفيذي رقم  من المرسومالرابعة حددت المادة      

) 6(لواقعة وراء األميال الستة Ƌنها المنطقة البحرية ابلممارسة الصيد البحري لǖسماك الكƛيرة اإلرتحال 
 Ʃ11-01من القانون رقم  34من المادة  2، كما فعلت ذلك الفقرة بتداء من الخطوط القاعديةاالبحرية التي تقا 

، الذي يحدد شروط منح رخصة 2006-10-19المؤرخ في  ،367- 06التنفيذي رقم  من المرسوم 10المادة و
في المياه الخاضعة للقضاء الوطني المطبقة على السفن  الترحال كƛيرةال الصيد البحري التجاري لǖسماك

  )3(.األجنبية
ا جزء كبير نالحظ أن تدخل السفن األجنبية ال يكون فقط في منطقة الصيد المحفوظة ولكنه يشمل أيض      

األجانƔ، للمتعاملين  مناطق الصيدالسلطات العمومية فتح جزء كبير من  ترقد وبذلك، من المياه اإلقليمية
ويعتبر ǋذا الموقف منسجم مع سياسة التحرر  ،وليƩ فقط المساحة البحرية الموجودة ما وراء المياه اإلقليمية

السفن األجنبية ال  قتصادي التي تنتهجها الجزائر منذ ذاك الحين، كما أن ممارسة الصيد التجاري من قبلاال
لصيد المحفوظة، ا ةمنطق موارد علىوائر على مياǋها تؤƛر البتة على السيادة الخالصة التي تمارسها الجز
  .)إذ لها حقوق سيادية في ǋذه المنطقة، كما سبق بيانه( حيƚ تكون السيادة محدودة وتنصƔ على الموارد فقط

                                                           
   . 419ـ  02أنظر المادة األولى من ǋذا المرسوم التنفيذي رقم : )1(
  .  13ـ  94من المرسوم التشريعي رقم  11أنظر المادة ): 2(
 .)17، ص2006- 10-22مؤرخة في ال ،66 ع.ر.Ɯ(، 38 -95المرسوم التنفيذي رقم  الذي ألغى أحكام :)3(
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من نتقادات حادة اتخذت والرقابة التي فرضت على السفن األجنبية وجهت االتنظيمية التي التدابير ورغم      
نتقادات حاقدة على مبدأ ال السفن األجنبية، وقد كانت وضد دخسفن الصيد الجزائريين طرف مجهزي 

  . الترخيص للسفن األجنبية باستغالل الموارد الصيدية الموجودة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
فـرƯ  علـى  السلطات الجزائرية غير قـادرة  استنادا إلى أن  ن تواجد السفن األجنبية،والمعارض رفƯلقد 
  .حترام شروط ǋذا التواجد، ال سيما في مجال الحمولة المرخصة، األصناف الخاصة، ومنطقة الصيدا
إذ أنها جد تافهـة مقابـل    ،التي يدفعها المتعاملون األجانƔ مƛيرة للسخرية ىأن األتاورأوا فضال عن ذلك  

يد إلى صي دجانƔ تؤقبل المجهزين األكما أن الوسائل التقنية المتطورة المستعملة من  ،األرباƟ التي يجنوǋا
مناسبة منح ب ،)1(إطار أعمدة الصحف الوطنية  ، الذي كانوقد ولد ǋذا الجدل ،مكƛف ال يراعي مناطق التكاƛر

ǖعام أول رخص الصيد ل Ɣال سيما مجهزي السفن اليابانيين1996جان ،.   
على الموارد الصيدية فهـل ǋـي مبـررةÞ     إذا كانت ǋذه االنتقادات تعتبر دخول السفن األجنبية خطر     

 م يكن يسمح لها في تلـك الفتـرة  السفن األجنبية ل ،لǘجابة على ǋذا السؤال ال بد من التذكير ببعƯ الحقائق
بالدخول لممارسة الصيد التجاري إال لنوع واحد أال وǋو األسماك كƛيرة الترحال، صـنف لـم يكـن أبـدا     

على ǋذا األساƩ، الجزائر لم تستفد من المرور ، من قبل الوطنيين موضوع صيد تجاري على مستوى عالي
مكانيات مالية معتبرة، ولكن أيضا األن ǋذا الصيد ال يحتاƜ فقط إلى  ،المنتظم لهذه الموارد في عرƯ بحرǋا

   )2(.بعدالتحكم في تقنيات التحري عن أسراƔ األسماك، تقنيات الصيد والمعالجة، والتي ال تحوزǋا الجزائر 
شـترط دفتـر الشـروط    ا ،الشركات المختلطة المتدخلة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني فيما يخص     

للحصـول   ،في مادته الرابعة ،)3( 191تحت رقم  2003-06-08القرار الصادر بتاريƣ ب الملحق ،النموذجي
تدخلة السـتغالل المـوارد   ن تفوق سعة حمولة السفينة أو السفن المأ ،ستغالل الموارد الصيديةاعلى رخص 

  . طنة 50الصيدية لفائدة الشركات المختلطة الخاضعة للقانون الجزائري 
سـتيراد عنـد   قتناؤǋا عن طريق االاشترط في المادة الخامسة منه أن ال يتعدى سن السفن التي تم اكما      

حيƚ ، 419-02لتنفيذي رقم من المرسوم ا 06سنوات وذلك طبقا للمادة ) 10(تاريƣ التسجيل بالجزائر عشر 
منه أن تƛبت الحالة الحسـنة لمالحـة    6شترط في المادة او ،بتداء من تاريƣ صنعهاايتم حساƔ سن السفينة 
، بواسطة وƛيقة تسـلمها  أعاله 05اد والمذكورة في المادة ستيركتسابها عن طريق االاالسفن القديمة التي يتم 
   .)4( عليهاالتي نصŇ  إحدى الهيئات المعتمدة

     

                                                           
 :)1( dont le point d’orgue a été un article du quotidien EL WATAN de 13- 02-1997, intitulé « les ravages des navires 

usines », p 06.   
  : Voir A.BENHAMOU, op. cit, p 212.  )2(   

  .75انظر تعليقنا على ǋذا القرار، ص: )3(

الذي يحدد الهيئات المعتمدة لتسليم الوƛيقة التي تبرر الحالة الحسنة لمالحة سفن ، 2004- 01-27عتمد القرار الوزاري المشترك المؤرخ في اوقد  :)4(
  .ستيراد أو المستƋجرة نفǋ Ʃيئات التصنيف المذكورة في ǋذا الدفتر النموذجيقتناؤǋا عن طريق االاري القديمة التي تم الصيد البح
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Ƙالثال Ƙالمبح: Ưداري  شرǕلاللتحاق بالترخيص اƯالصيد البحري وتربية المائيات نشا  
عن طريق اتخاذ تقنيات عديدة  بشكل مباشر تتدخل السلطات العمومية في المجال االقتصادي      

ستƛمار في تقرŎرǋا قواعد قانونية، تمكŰنها من ممارسة الرقابة على األعوان االقتصاديين الراغبين في اال
  .نشاط معين، كما تمكŰنها من انتقائهم، لكنها تشكل قيودا من شƋنها تضييق سبيل حرية ǋؤالء األعوان

ǋذه التقنيات أو القيود المكبŎلة للحريات االقتصادية التي تفرضها  في الحقيقة، ǋناك تنوع وتŽدłرƜŋ في
  .قصاǋا أو أشدǋا الترخيص المسبقاإلدارة، حيƚ يمكن التمييز أساسا بين أدناǋا التصريح وأ

يعتبر التصريح النظام األقل تقييدا للنشاطات الصناعية والتجارية، واألكƛر ليبرالية  :نظام التصريح *
  .دوره إعالم السلطات العمومية ىمن أي نظام آخر فهو يشكل أدنى مستوى من القيود وال يتعد

ألنه مجرد شكلية يلزم المستƛمر بها، دون أن تعارƯ إن تقرير ǋذا النظام ال يمƩ حرية االستƛمار    
، فالتصريح ǋنا يلعƔ دور اإلعالم والتسجيل، وال يمنح لǘدارة أي سلطة تقدير، لكنه هإرادته أو رغبت

يمكنها من ممارسة رقابة بعدية على النشاط المقام من خالل فرƯ جزاءات في حالة عدم مطابقة 
  .  )répressif()1(هو يعتبر نظام ردعي ممارسة النشاط للتصريح، لذلك ف

التي تسمح لǘدارة  (préventive)الترخيص المسبق للتقنيات الوقائية  ينتمي: نظام الترخيص المسبق *
  .بممارسة رقابة مسبقة على النشاط وإحاطته بجملة من الشروط التقنية أو المالية

امة للحريات االقتصادية، إذ يضيŎق من يعد الترخيص المسبق النظام األكƛر شدة في النظرية الع
ممارسة الحريات العامة، السيما حرية التجارة والصناعة المكرسة دستوريا، حيƚ يعلق ممارستها على 

، لذلك يستƛƋر المشرع وحده بصالحية سن واشتراط الحصول على )2(موافقة السلطة العمومية وقبول أ
  . قرير ذلك، بل ينحصر دورǋا في تسليم الترخيصالترخيص في مجال معين وال يمكن لǘدارة ت

من الحرية أو يقصيها فƎن رفضه البد أن يكون مطابقا للقانون بحيƚ تكون  صوألن ǋذا األخير ينتق
  .سلطة اإلدارة التقديرية في منح الترخيص محل مراقبة من قبل القاضي اإلداري

، ...)، رخصة، إذنزفقة، بطاقة مهنية، امتيااتفاق، اعتماد، موا(يمكن أن يƋخذ الترخيص صور مختلفة 
تميزǋا فوارق دقيقة، فƋحيانا يجƔ أن يمنح الترخيص حينما تتوفر في الطالƔ الشروط القانونية 
المطلوبة، وأحيانا تملك اإلدارة سلطة تقديرية لمنحه أو رفضه، لكن تلك التدابير تحمل كلها عنصرا 

  .ط المهني دون إذن السلطات العموميةمشتركا، أال وǋو استحالة ممارسة النشا
ونشير إلى أنه بالنسبة للنشاطات التي يمكن القيام بها دون ترخيص لكن يشترط فيها الحصول على   

 Ưإليه المعنيين باألمر بمح Ƌالشروط القاسية لكنها مرتبطة بنظام يلج Ưببع Ɣاعتماد، قد يصح
 . اعتبارǋا قيود تمƩ حرية التجارة والصناعةإرادتهم حتى يستفيدوا من بعƯ المزايا، ال يمكن 

 
 ـــــــــــــــــــــ
(1): Jean KERNINON, droit public économique, Montchrestien, 1999, p 135. 
(2): André DELAUBADERE, droit publique économique, 3eme édition, DALLOZ, p247.  
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ارسة الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء يخضع مم 13- 94كان المرسوم التشريعي رقم 
، ويخضع ممارسة الصيد المخصص ألنواع األسماك كƛيرة الترحال في )1(الوطني إلى نظام الترخيص

إنشاء مؤسسات الصيد البحري  ǋذه المياه من قبل السفن األجنبية إلى نظام الرخصة، بينما يخضع
  .)2(متيازاالالمقامة على األمالك الوطنية إلى نظام 

     Ɣلنظام تخضع ممارسة الصيد البحريأصبحت  فقد 11-01قانون رقم ال من 20المادة أما بموج 
لوزير ل من نفƩ القانون ǋ23ذا األصل العام أجازت المادة وخروجا عن ، كقاعدة عامة التسجيل

استغاللها من  التي يتم للسفن األجنبية يرخص مؤقتا المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية أن
دون أن تفصح  ،منطقة الصيد المحفوظةطرف أشخاص أجنبية القيام بعمليات الصيد التجاري في 

Þو نظام الترخيص أم نظام الرخصةǋ لǋ ،ذه الحالةǋ و نتساءل لماذا  صراحة عن النظام المطبق في
  الترخيص في ǋذه الحالة بالذات بوصف المؤقتÞ قرن

 للسفن األجنبية يرخص ر المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية أنلوزيل 24المادة  كما أجازت
في المياه التي يتم استغاللها من طرف أشخاص أجنبية ممارسة الصيد التجاري لǖسماك كƛيرة الترحال 

النظام الذي يخضع له ǋذا  على أن ،في الفقرة الƛانية منها ونصت بوضوƟ،، الخاضعة للقضاء الوطني
  .(permis de pêche) الرخصةظام ن ǋو النشاط

الطحالƔ  لممارسة تربية المائيات، صيد المرجان، استغال 11-01قانون رقم وقد أخضع ال    
  .االمتيازالبحرية واالسفنجيات إلى نظام 

، الذي يحدد شروط 481- 03رقم المرسوم التنفيذي أن والحيرة ما يشد االنتباه ويƛير الدǋشة لكن     
، نص على 11-01ل تطبيق أحكام القانون رقم البحري وكيفياتها، والذي صدر ألج ممارسة الصيد

 الرخصة،نظام الترخيص و: مخالفين تماما لنظام التسجيل ǋما الصيد البحرينشاط نظامين لاللتحاق ب
 ترخيص تتوقف ممارسة الصيد البحري على الحصول على" :منه على ما يƋتي 12حيƚ تنص المادة 

  ".يد البحري تسلمها السلطة المكلفة بالصيد البحريللص ةرخص أو
ويجعل من  كيف لنص تنظيمي صدر لتطبيق أحكام نص تشريعي أن يخالفه ويخرƜ عما قرŇره

  Þومبدأ المشروعيةقاعدة توازي األشكال  لىأليƩ في ذلك تعد صارخ ع Þاالستƛناء قاعدة عامة
 م يفرƯ قيودا أكƛر شدة من شƋنها تطويق حريةƛم لماذا االنتقال من نظام يتسم بالبساطة إلى نظا
 Þمر والتضييق من حرية الصناعة والتجارةƛالمست  

  ــــــــــــــــــــــــ
الذي يقابله "  autorisation" من ǋذا المرسوم مع مالحظة عدم تطابق الترجمة، النص الفرنسي يستعمل مصطلح  9انظر المادة  :)1(
  .»permis«ويقابله " رخصة"العربي مصطلح  ، بينما يستعمل النص"ترخيص"
والنص العربي  « concession »مع مالحظة أن النص الفرنسي يستعمل مصطلح  13-94من المرسوم التشريعي رقم  18انظر المادة  :)2(

حدد شروط إنشائها الذي يŃعرƁف مختلف أنواع مؤسسات الصيد البحري وي 493-97، لكن المرسوم التنفيذي رقم "تنازل"يستعمل مصطلح 
  . وǋو األصوƔ 6في مادته " امتياز"وقواعد استغاللها ينص على مصطلح 
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  Þ     التشريعيعلى أي أساƩ ينتزع نصا تنظيميا الحرية التي كرŇسها النص 
ما إذا كان إخضاع ) ونحن بصدد دراسة نشاط الصيد البحري كنشاط مقنن(من األǋمية بمكان أن نبين 

  .النظامين يتعارƯ مع فكرة التقنين أو باألحرى مع مفهوم النشاطات المقننةǋذا النشاط لهذين 
لقد خلص األستاذ شريف بن ناجي في مقال له نشره بمجلة اإلدارة إلى أن النشاطات المقننة تشكل      

  .)1(بسيطإال بشكل  ال يمكن أن تكون منظمة نشاطات حرة، وألنها كذلك
يفرƯ  ، أن« la modalité d’intervention minima »التدخل األدنى  باعتباره كيفية التنظيم، فعلى 

المقررة دستوريا والمضمونة ) الحرية االقتصادية وحرية االستƛمار(أدنى حد من القيود على الحريات 
  . بموجƔ التشريع

 مقننةأن مفهوم النشاطات ال بن ناجي ذوفي إطار الحرص على انسجام األحكام القانونية، يؤكد األستا
  .)2(بسيطبمقتضى القانون وبشكل  يعني في الحقيقة كل النشاطات المنظمة

قد أخذ بمفهوم التنظيم والنشاطات المقننة واستساƷ قبوله  المشرع الجزائري ليǋ Ʃناك ما يؤكد أن لكن
هوم على ǋذا النحو، وال المبادرين بمختلف النصوص التنظيمية قد استجابوا له وعملوا به، مع أنه المف

من المرسوم التشريعي رقم  3الوحيد الذي يعتبر سليما علميا، ألنه مطابق لحرفية وروƟ المادة 
 .   1996الدستوري سنة  لمن التعدي 37المعدŇلة وأكƛر من ذلك مطابق لمضمون وǋدف المادة  ،93/12

 ممسبق وعن نظاالفقه المقارن نظاما مستقال عن نظام الترخيص ال يالنشاطات المقننة ف تشكل     
 "نظام التقنين البسيط : "المحظورات ونظام االحتكارات القانونية، ويŃعرف ǋذا النظام بـ

« Régime de simple réglementation »  الذي يحمل أدنى القيود على الحرية االقتصادية، لكن يمكنه
عكƩ نظام  على.)3(سهالمشرع بنفأن يمƩ بصفة كافية الضمانات األساسية للحرية التي تفرƯ تدخل 
  .وفي ذلك انتقاص كبير للحرية الترخيص المسبق الذي يعلق ممارسة النشاط على موافقة ǋيئة إدارية،

 ممارسة نشاط الصيد البحريب االلتحاقنخص دراستنا في ǋذا المبحƚ باألنظمة التي يخضع لها 
  :  ربية المائيات وǋيوت
  )المطلƔ األول(نظام الترخيص * 
  )المطلƔ الƛاني(رخصة نظام ال *

  ).المطلƔ الƛالƚ(نظام االمتياز * 
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) : « Elles ne peuvent être que simplement réglementées ». 
(2) : Chérif  BENNADJI, La notion d’activités réglementées, IDARA, revue de l’école nationale 
d’administration, volume 10, n˚2, 2000, p25. 
(3) : André  DE LAUBADAIRE, droit public économique, 2emeédition, Dalloz 1976, p247. 
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      الصيد التجاري البحري والقاريبالترخيص : المƯلƒ اǓول
اري، نشاط الصيد التجاري البحري والق 481- 03من المرسوم التنفيذي رقم  13/1تخضع المادة       

    « autorisation de pêche » . للحصول على الترخيص بالصيد البحري
نظام وقائي يكتسي طابع مقيد لممارسة الحريات العامة، تتدخل بواسطته  تقنية أو يعد الترخيص   

ممارسة رقابة مسبقة على النشاطات وتقييدǋا ببعƯ الشروط،  لاإلدارة في المجال االقتصادي من أج
حمل في طياته منافاة لحرية التجارة والصناعة بما أنه يŃعلŰق ممارسة ǋذه الحرية بقبول لذلك فهو ي

   )1(.السلطات العمومية، ويتركها حرة في تقدير مدى إمكانية ممارسة النشاط من عدمه
، الذي يحدد شروط الصيد البحري 1997-06-08تجدر اإلشارة إلى أن القرار المؤرخ في     

، الذي 121- 96من المرسوم التنفيذي رقم  38، والذي صدر تطبيقا للمادة )2(وكيفياتهلǖصداف الحية 
المشترك المؤرخ  ي، والمتمم بالقرار الوزار)3(يحدد شروط ممارسة الصيد البحري، ويضبط كيفياتها

الصيد البحري لǖصداف الحية لنظام الترخيص المسبق بموجƔ  كان يخضع ،)4(2001- 10- 10في 
األصداف الحية بƋنها األنواع البحرية التي تنتمي إلى  منه 02ت المادة عرŇف ، حيƚ)5(منه ƛالƛةالمادة ال

  .ومعديات األرجل وشوكيات الجلد والمغلفات مجموعة الرخويات ذات الصŇدفتين
كما عرŇفت الصيد البحري لǖصداف الحيŇة بƋنه كل عمل يرمي إلى التقاط وجمع ǋذه األنواع بواسطة 

  . وية أو ميكانيكيةآالت يد
 القرار )6(وزارة الصيد البحري والموارد الصيديةوقد تضمن مصنف النصوص التنظيمية الصادر عن 

ال يزال  1997- 06- 08القرار المؤرخ في  وكƋن، 2001- 10- 10المشترك المؤرخ في  يالوزار
المسيرة إلنتاƜ  ، الذي يحدد القواعد الصحية1997-07-29القرار المؤرخ في  وكذا ساري المفعول

-10-10المشترك المؤرخ في  يالوزار القرار، المتمم ب)7(الرخويات الحية ذات الصدفتين وتسويقها
المرسوم  أحكامصراحة قد ألغت  481- 03من المرسوم التنفيذي رقم  72أن المادة  ، غير2001

  .كافة النصوص المتخذة ألجل تطبيقه ، مما يعني إلغاء121-96التنفيذي رقم 
  

 ــــــــــــــ
)1( : Claude-Albert COLLIARD, Libertés publiques, DALLOZ,3eme édition, Paris,1969, p 668. 

)2 :(Ɯ.23، ص 1997-09-03، المؤرخة في 59ع .ر.  
المكلف بالصيد البحري، العتبارات يمكن الوزير " :على مايلي 121-96من المرسوم التنفيذي رقم  38لمادة اتنص نظر المادة األولى من ǋذا القرار، ا): 3(

  .، أو فيهما معا، أو يمنع استعمال أي جهاز للصيد البحرينتقنية أو علمية أو اقتصادية، أن يحدŇ في الزمان أو المكا
  ."يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار، الخصائص التقنية ألجهزة الصيد القاري

)4 :(Ɯ.23ص  ،2001-11-25، المؤرخة في 71ع .ر.  
في حين استعمل النص باللغة الفرنسية مصطلح " رخصة مسبقة"نالحظ عدم تطابق الترجمة في ǋذه المادة، حيƚ استعمل النص باللغة العربية مصطلح ): 5(
"autorisation préalable" ،و الترخيص المسبق الذي يطابق ترجمة المصطلح الفرنسيǋ ناǋ لمرسوم التشريعي رقم ألن او، وال شك أن المصطلح المقصود

   .قد أخضع مجمل نشاطات الصيد البحري إلى نظام الترخيص 94-13
  .234-227، ص2004وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، مصنف النصوص التنظيمية، الجزء األول، ): 6(
)7 :(Ɯ.20، ص 1997-10-26، المؤرخة في 70ع .ر.   
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 الصيد البحري لǖصداف الحية يشمل بحري والقاريوعلى أساƩ ذلك فƎن نشاط الصيد التجاري ال
التي جاءت شاملة لكل أنواع الصيد  481- 03المرسوم التنفيذي رقم  الذي يخضع طبقا لذلك إلى أحكام

من المرسوم األخير التي ال تفرق بين صيد  46البحري، وǋذا ما نستشفه أيضا من نص المادة 
  .للموارد البيولوجية 11-01من القانون رقم  02المادة  األسماك والقشريات واألصداف، وكذا تعريف

ندرƩ خصائص الترخيص بالصيد التجاري البحري والقاري وكيفية الحصول عليه، والذي       
  .بما فيها األصداف الحية، في الفقرتين األولى والƛانية على التوالي يشمل مجمل األنواع الصيدية

  صيد التجاري البحري والقارينشاƯ الخصائص ترخيص : الفرƱ اǓول
باإلضافة إلى توفره على الخصائص  يو القارأبنشاط الصيد التجاري البحري  يصرختالƋن       

 لمراكز قانونية، لهومنشىء يƋخذ شكل قرار انفرادي ذو طابع فردي،  العامة كونه قرارا إداريا
  .ا النشاطأخرى تضفي عليها طابع الخصوصية واالرتباط مع طبيعة ǋذ خصائص

ǍولǓالفقرة ا:  Ƙالمن حيƱوƮمو  
حيƚ  ،يالقارالصيد  أو/الصيد التجاري البحري و ممارسة نشاط محدد ǋوب يصرختال يعنى ǋذا    

األسماك الزرقاء، البيضاء، القشريات، (يوجه االستƛمار في ǋذا الشƋن إلى استغالل كل الموارد البحرية
يبيŇن على ترخيص الصيد  أن 481-03المرسوم التنفيذي رقم  من 19ة الماد يتعين حسƔو، ...)نةالتو

نوع الصيد البحري وقائمة التجهيزات وآالت الصيد البحري المرخص البحري على وجه الخصوص، 
بها ومنطقة ممارسة الصيد البحري، واألنواع المستهدفة وحصص الصيد البحري وأماكن تفريغها 

  .خيصتقييد موضوع التريعني  ، مماةالمحتمل
  من حيƘ اǓشخاص :انيةثالفقرة ال

المتعلق برخصة وترخيص الصيد  ،2005- 06-12من القرار المؤرخ في 4بيŇنت المادة     
  :الصيد البحري حسƔ الحاالت اǓتيةترخيص األشخاص التي يمنح لها ) 1(البحري

الصيد عن  رفيهي،الصيد البحري الت الصيد البحري على األقدام، للصياد البحار من أجل ممارسة -
  .طريق الغوص

   .بالنسبة لكل سفينة لمجهز السفينة -
ǋذه  هماوشروط اكتساب مجهز السفينةوبناء عليه يقتضي الرجوع إلى أحكام الصياد البحار و

  .)2(األوصاف
صراحة بƋن ترخيص الصيد البحري غير  481- 03من المرسوم التنفيذي رقم  18كما تقضي المادة 
  وال يمكن إدخال أي تغيير في الحقوق الواردة فيه إال بعد منح ترخيص  ه وال للتحويلقابل للتنازل عن

  ـــــــــــــــــــــ
ع .ر.Ɯ ،ومواصفاتهما التقنية اوالذي يهدف إلى تحديد الشروط المرتبطة بطلƔ منح رخصة وترخيص الصيد البحري وتجديدǋما وبملفيهم :)1(

  .20، ص2006- 01-25مؤرخة فيال ،04
  . 82-62المطلƔ المتعلق باألشخاص المستƛمرة، صما سبق بيانه في انظر  :)2(
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، وفي ذلك توافق مع المبدأ العام الذي يقضي أن يكون الترخيص جديد أو رخصة جديدة للصيد البحري
   .يرتبط منحه بتوفر صفات وخصائص معينة في صاحƔ األعمال أو طالƔ الترخيص ،شخصي

  المجال اǕقليميمن حيƘ  :الفقرة الثالثة
   :مناطق الصيد البحري كما يلي 481- 03من المرسوم التنفيذي رقم  32حددت المادة     
         انطالقا من الخطوط المرجعية،) 6(لواقعة داخل األميال البحرية الستةا نطقة الصيد البحريم* 
   ،ميال بحريا) 20(العشرين وداخل) 6(الواقعة ما وراء الميال البحرية الستة الصيد البحري منطقة* 
  .)1(الواقعة ما وراء منطقة الصيد في عرƯ البحر منطقة الصيد البحري* 

مارƩ في المسطحات المائية الطبيعية أن الصيد القاري يŃمن نفƩ المرسوم  34المادة كما بيŇنت 
  .(retenues collinaires)واالصطناعية مƛل السدود والبحيرات واألودية والسبخات ومماسك المياه

  من حيƘ المجال الزمني :الفقرة الرابعة
    Ňالمتعلق برخصة وترخيص الصيد  ،2005-06-12من القرار المؤرخ في  16دت المادة حد

  .قابلة للتجديد) 1(مدة صالحية الترخيص بسنة واحدة  البحري
موƟ بها بنوع وكمية الصيد المس ص،يرختبشخصه وبموضوع ال مقيد روعليه فƎن نشاط المستƛم

  .يصرختلهذا ابمجاله اإلقليمي والزمني، وǋذا ما يبرز الطابع المقيد لو واǓالت المرخص استعمالها،
Ʊترخيص : الثاني الفر ƞالصيد التجاري البحري والقاريمن Ưنشا  
أن يستوفي شروط إجرائية  أو القاري البحري التجاري على الراغƔ في إنشاء نشاط الصيد      

على ǋذه اإلجراءات ومدى تعقيدǋا،  في ǋذه الفقرة نتعرف، صول على الترخيص بالصيدلحتمكنه من ا
   .وما إذا كانت تستجيƔ للضمانات الممنوحة للمستƛمر

  :على ما يلي 481-03من المرسوم التنفيذي رقم  20تنص المادة        
  :يحدد قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري ما يƋتي"

 رخصة الصيد البحري أو تجديدǋما،لƔ الحصول على ترخيص أو طة بالشروط المتعلق -

 الصيد البحري أو تجديدǋما، ةأو رخصمحتوى ملف طلƔ منح الترخيص  -

 ."محتوى ترخيص أو رخصة الصيد البحري ومواصفاتهما التقنية -

الصيد يتوقف منح ترخيص أو رخصة " :ايليم 481-03التنفيذي رقم من المرسوم  21يف المادة ضوت
  ."البحري على تسديد إتاوة، يحدد مبلغها وكيفيات دفعها بموجƔ قانون المالية

عامين ونصف تقريبا بعد صدور النص التشريعي المراد  481-03المرسوم التنفيذي رقم صدر      
، مع ذلك تجد السلطات العمومية أمامها متسعا آخر من الوقت 11-01قانون رقم التطبيقه ونقصد بذلك 

   اتطبيق الصادر، 2005جوان 12إنه القرار المؤرخ في ، الشƋن رغم حساسيته وأǋميته اقرار بهذ تخاذال
  

   ــــــــــــــــــ
  .151انظر ما سبق اإلشارة إليه، ص): 1(
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  .، المذكور أعاله481- 03من المرسوم التنفيذي رقم  20ألحكام المادة 
يجسد  ليبرالي، وǋو نظام كقاعدة عامةالتسجيل  على نظام 11-01القانون اإلطار رقم ينص       

، إنجازه يالمرغوƔ فبالمشروع  اإلدارةيسمح بƎعالم  بسيط إجراء شكلي هاالستƛمار باعتبارمبدأ حرية 
ǋسف الشديد،  ووǖل نظام التصريح المشار إليه آنفا، لكن لƛيصدر نص تنظيمي من أجل بذلك يما

تنظم أحكامه وشروط الحصول عليه بموجƔ قرار  ،نظام الترخيصفيخالفه ويƋتي بǋذا القانون  تطبيق
 تعد أليƩ في ذلكويعبƚ بروحها ومقصدǋا، تفرƷ النصوص التشريعية من مضمونها  وǋكذا !وزاري
مبدأ حرية التجارة والصناعة الذي يضمن في مع بارز  تعارƯمبدأ حرية االستƛمار، وعلى صارخ 

الذي يستƛƋر وحده بصالحية سن واشتراط الحصول على  ، ويفرƯ تدخل المشرعإطار القانون
  Þتقرير ذلك، بل ينحصر دورǋا في تسليم الترخيص لǘدارةالترخيص في مجال معين وال يمكن 

برخصة الصيد البحري العلمي ورخصة الصيد  ةاألحكام المتعلق مأن ǋذا القرار نظƃ تجدر اإلشارة       
 ة الصيد المسلمة لغرƯ ممارسة صيدرخص جال تطبيقهالبحري االستكشافي فقط، وأخرƜ من م

  .)1(الصيد بواسطة السفن األجنبية، الصيد بواسطة السفن المستƋجرة كƛيرة الترحال، كاألسما
دون غيرǋا والتي بنظام الترخيص بالصيد التجاري  المتعلقةالقرار ذا ǋ لذلك نهتم بدراسة أحكام     

  .)العلمي ورخصة الصيد االستكشافيالصيد أحكام رخصة (ن مجال دراستناتخرƜ ع
ǍولǓترخيص  :الفقرة ا ƒلƯالصيد التجاري البحري والقاري Ưنشا  

ال يوجد شكل  ،ترخيص من طرف السلطة اإلدارية المختصةاليعد تقديم الطلƔ أساƩ إصدار قرار     
  .تراخيص المسبقةمعين لطلƔ ترخيص الصيد البحري، وإنما يكفي أن يقدم طبقا للنظرية العامة لل

المتعلق برخصة ، 2005جوان  12من القرار المؤرخ في  2الطلƔ، بمقتضى المادة  يجƔ أن يرفق   
يتضمنان الوƛائق المطلوبة قانونا التي تƛبت الشروط  وآخر تقنيبملف إداري ، وترخيص الصيد البحري

  .    يا من السلطة اإلدارية المختصةيستوجƔ إنشاء نشاط الصيد البحري ردا إيجاب حيƚ والمعايير المقررة،
  :، محتوى الملف اإلداري كما يلي2005-06-12بيŇن الملحق األول من القرار المؤرخ في      
  :اراد البحŇالصيŇبالمعلومات الخاصة بمجهز السفينة أو  -أوال

ادة ميالد مستخرƜ من شه العنوان، لقƔ واسم مجهز السفينة أو الصياد البحار، :لشخص الطبيعيا - 1
لمجهز السفينة ) 3البطاقة رقم (مستخرƜ من صحيفة السوابق العدلية  مجهز السفينة أو الصياد البحار،

دق على مطابقتها لبطاقة التعريف الوطنية لمجهز السفينة أو الصياد انسخة مص أو الصياد البحار،
  .شهادة التƋمين شهادة الجنسية، صورتان شمسيتان، البحار،

نسخة  األخيرة،) 3(حصيلة نشاط األشهر الƛالƛة  القانون األساسي للشركة، :لمعنويلشخص اا - 2
 .طبق األصل من السجل التجاري

  
  ــــــــــــــــــ

  .2005-06-12من الملحق الƛاني من القرار المؤرخ في  19انظر المادة ) 1( 
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  :المعلومات الخاصة بسفينة الصيد –ƛانيا 
ية السفينة أو سفن الصيد البحري المقرر استغاللها السيما اسم السفينة، الوƛائق التي تƛبت شخص - 1

 قوة الحمولة اإلجمالية، الهيكل،الطول اإلجمالي،  ،االستغاللسنة بناء السفينة وتاريƣ  رقم التسجيل،
  .المحرك

  . نةمحضر مراقبة أمن السفي - 2
  .زة المقرر استعمالهاقائمة األجه: المعلومات الخاصة بƋجهزة الصيد البحري -ƛالƛا
 ،)الموجة اإلذاعية( VHFمن نوع  االتصالجهاز : المعلومات المتعلقة بتجهيزات االتصال - رابعا

G.P.S، أجهزة أخرى.  
   .  معلومات أخرى تطلبها السلطة المكلفة بالصيد البحري -خامسا

أن الشركة مؤسسة  يعنياألخيرة بالنسبة للشخص المعنوي ) 3(حصيلة األشهر الƛالƚ  اشتراطإن     
Ʃنشاطها وتمار،  Ɣذا الشرط طلǋ الفهل يخصÞتجديده Ɣترخيص ألول مرة أم يخص طل  
 نه شرط لاللتحاقط لممارسة نشاط الصيد البحري أم أذلك على أن ǋذا الترخيص ǋو شر لوǋل يد

  تهÞممارسلكنه شرط ل ǋو الحق لهإنشاء النشاط أم بهذا النشاط Þ بمعنى ǋل ǋو سابق عن 
يكون أن الحصول على الترخيص على يؤكد  نسخة من القيد في السجل التجاري اشتراط كما أن    
التي  40-97من المرسوم التنفيذي رقم  7يخالف نص المادة  ذلكلكن  ،لقيد في السجل التجاريل االحق

التجاري للحصول على القيد في السجل  النشاطات المقننة أي نشاط من أوجبت على كل طالƔ ممارسة
 تقييدا أو تعديال أن يقدم إضافة إلى الوƛائق المطلوبة رخصة الممارسة أو االعتماد تسلمها إياه المصالح

 )1(97/41من المرسوم التنفيذي رقم  13و نفƩ ما تؤكده المادة وǋ في اإلدارة المعنية،المختصة 
دارية ǋي شرط للتسجيل في اإل يصخارتني أن الǋذا يعالقيد في السجل التجاري، المتعلق بشروط 

  فكيف يقرر ǋذا القرار عكƩ ذلك ولماذاÞ ،السجل التجاري في جميع النشاطات المقننة
Ňذه الحالة يكون فعǋ ذه الشركات اكما يعني أن دور الترخيص فيǋ إلنشاء Ʃال لممارسة النشاط ولي    

   Þتعقيد لهافهل في ذلك تبسيط لǖمور أم ، )الشخص المعنوي(
  .في حالة التجديد فقط حظ أنه يمكن فرǋ Ưذين الشرطيننال    

 Ǘوƈ- ƒلƯال ƱيداƋ:  المادة Ɣمنح  ،2005-06-12من القرار المؤرخ في  2/2حس Ɣيودع طل
  .ترخيص الصيد البحري أو تجديده مقابل وصل إيداع ال يعد ترخيصا للصيد البحري

دليل إƛبات  باعتبارهيص بالصيد البحري في واقع األمر، يعد وصل إيداع الملف ضمانة لطالƔ الترخ
موافقة قرار إيداع الملف وبطبيعة الحال فهو ليƩ ترخيص للصيد البحري، الذي يحمل في طياته 

  . اإلدارة على طلƔ الراغƔ في ممارسة النشاط
  ـــــــــــــــــــــ

المؤرخة في ، 5ع .ر.Ɯ ،لقيد في السجل التجاريوالمتعلق بشروط ا 1997- 01-18المؤرخ في ، 41-97رقم  المرسوم التنفيذي –)1(
  .10، ص 19/01/1997
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صراحة بƋنه يجƔ  40-97من المرسوم التنفيذي رقم  د/5أكدت المادة  :دراسة وفحص الƯلƒ -ثانيا
 االعتمادالمكلفة بدراسة طلƔ ممارسة النشاط وتسليم الرخصة أو السلطة  أن يوضح النص التنظيمي

Ɣلم يتضمن أي حكم خاص بكيفية دراسة طلبات  481-03التنفيذي رقم المرسوم ، لكن المطلو
المتبعة في ذلك، ترك تحديد الشروط المتعلقة عامة بطلƔ  تأو اإلجراءاوالقائم بها  ،الترخيص

  .الحصول على ترخيص الصيد البحري أو تجديده للقرار الوزاري
ǋذا المجال على  ،الصيد البحريالمتعلق برخصة وترخيص  ،2005- 06- 12القرار المؤرخ في نظƃم 

  :النحو التالي
يوجه طلƔ منح ترخيص الصيد البحري أو تجديده إلى مديري الصيد البحري والموارد الصيدية  - 1

  .ايللواليات المختصين إقليم
د الصيدية بدراسة طلبات منح رلصيد البحري والموالوالئية تقوم لجنة محلية تنشƋ لدى كل مديرية  - 2

  .)1(البحري وكذا تجديدǋاصيد تراخيص ال

   :)2(تتشكل ǋذه اللجنة المحلية من
 المدير الوالئي للصيد البحري والموارد الصيدية، رئيسا، -

  المدير الوالئي لغرفة الصيد البحري والموارد الصيدية، -
  .رئيƩ المحطة المعنية باألمر -

  .)3(الصيد البحريبنة المحلية بمقرر من الوزير المكلف على أن يحدد سير اللج
 فائدة من ذلك، على سبيل االستشارة، بكل شخص من شƋنه ارتƋتكما يمكن لهذه اللجنة أن تستعين إذا 

واألخذ بها أيضا اختياري وǋذا  اختيارينالحظ أن طلǋ Ɣذه االستشارة أن يساعدǋا في أعمالها، و
    .(Avis simple)يعني أن ǋذه اللجنة يمكنها أن تقدر طلƔ رأي بسيط

  نشاƯ الصيد التجاري البحري والقاري تسليم ترخيص: ةثانيالفقرة ال
Ǘوƈ-  أنه على 2005- 06- 12من القرار المؤرخ في  10المادة  تنص :سلم الترخيصتالجهة التي:   

لجنة يسلم المدير الوالئي للصيد البحري والموارد الصيدية المختص إقليميا، بعد دراسة الطلبات من ال"
  ".من ǋذا القرار ترخيص الصيد البحري 7مؤسسة بموجƔ المادة المحلية ال

منه صالحية منح الترخيص إلى المدير الوالئي للصيد البحري  10أسند القرار بمقتضى المادة 
والموارد الصيدية المختص إقليميا وǋو في ذات الوقت رئيƩ اللجنة المحلية التي تنشƋ على مستوى 

من طلبات الصيد البحري وتجديدǋا، وذلك بعد دراسة ال نح تراخيصالمديرية لغرƯ دراسة طلبات م
  .المحلية المؤسسة اللجنة

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .المتعلق برخصة وترخيص الصيد البحري 2005-06-12من القرار المؤرخ في  7و 6أنظر المادتين  - )1(
  . من القرار المذكور أعاله 8أنظر المادة  - )2(
  .إلى الحينǋذا النص  لم يصدر - )3(



 تربية المائياتوشروط االلتحاق بنشاط الصيد البحري                                                         :   الفصل األول
 

 193

يؤخذ على ǋذا النص أنه لم يبين اǓجال التي يجƔ أن تبƚ فيها ǋذه اللجنة في الطلƔ ويسلم      
ممارسة النشاط، مما قد رغم أǋميتها في الشروع في  ،لترخيص بالصيد البحريرئيسها للمعني باألمر ا

  .يفسح المجال لتالعƔ اإلدارة أو تعسفها
بقرار الموافقة أو ) طالƔ الترخيص(بين ǋذا النص أيضا ضرورة إعالم المستƛمر من جهة أخرى، لم ي

  .الرفƯ عن طريق تبليƸ الترخيص
  :حالة السكوت عن الرد -ثانيا 

إن عدم تحديد اǓجال التي يلتزم بها المدير الوالئي للصيد البحري في منح الترخيص يƛير إشكاال آخر 
وحتى إن كان ǋذا ارة، د به للتعبير عن سكوت اإلديعاد الذي يعتمن الصعƔ تحديد المللمستƛمر ألنه 

الميعاد محددا فƎن المشكل يبقى قائما فيما يخص تحديد موقف اإلدارة فيما إذا كان سكوتها رفضا 
  .للطلƔ أم قبول له

في القانون الفرنسي رفضا  -في مجال الترخيص المسبق عامة -يعتبر سكوت اإلدارة لمدة معينة     
أي قرار ضمني بالرفƯ، يرد عليها استƛناءا حيƚ يعتبر سكوتها موافقة في  ،لطلƔ كقاعدة عامةل

 Ư1(المجاالتبع(    .  
لكن ǋذه القواعد تطبق في القانون اإلداري، أما قانون األعمال فƎن سكوت اإلدارة من الضروري أن 

  .يعد قبوال للطلƔ تبرره السرعة والتبسيط في إنجاز األعمال
  :سلƯة اǕدارة في منƞ الترخيص ƈو رفǈƮ -اثالث

رفƯ  الحاالت أو األسباƔ التي تؤدي إلىعلى  481-03من المرسوم التنفيذي رقم  22تنص المادة 
  :ترخيص الصيد البحري على النحو اǓتي

  :يمكن رفƯ ترخيص أو رخصة الصيد البحري أعاله، 20اإلخالل بƋحكام المادة  دون"
 ال الترخيص ألجلهات الصيد البحري التي طلƔ د أو إذا كانت عمليارلموالضمان تسيير محكم ل -

 لصيد البحري بƋنواعه، ة تنمية اتتماشى مع أǋداف سياس

تحويلها  إذا كانت شروط الملكية الفعلية للسفينة غير معدة قانونا، أو إذا تم بناء سفينة أو شراؤǋا أو -
 البحري،  ترخيص مسبق من اإلدارة المكلفة بالصيددون 

ص قام يرختإذا أƛبت القضاء الجزائري أن الشخص أو مجهز السفينة الذي طلƔ ألجله ال -
 11- 01في الصيد البحري، كما ǋي منصوص عليها في القانون رقم بمخالفة أو عدة مخالفات 

 ".والمذكور أعاله، خالل مدة سنتين قبل تاريƣ الطلƔ 2001- 07- 03المؤرخ في 

ان اختصاص تقديري أو ك نالنظر إلى اختصاصها في منح أو رفƯ الترخيص إتقدر سلطة اإلدارة ب
  :ما يليبالرجوع إلى نص المادة السابق نالحظ اختصاص مقيد، و

  
ـــــــــــــــــــ  

 (1): Pierre LIVET, l’autorisation administrative préalable et les libertés publiques, LGDJ, 1974, p192. 
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، التي تنص على الشروط المتعلقة بطلƔ 20أشار النص إلى مراعاة أحكام المادة : والأ *    
القرار المؤرخ في  الحصول على ترخيص الصيد أو تجديده، وعلى محتوى ملف ǋذا الطلƔ الذي بيŇنه

 ،ǋذه الشروط احترامǋذا يعني أن عدم  ،المتعلق برخصة وترخيص الصيد البحري ،12-06-2005
   .يؤدي إلى رفƯ منح ترخيص الصيد البحري كن لǘدارة أن تضيف لها شروطا جديدة،التي ال يم
مقيد، خاصة باعتبار أن ǋذا النشاط مقنن، وأن دور اإلدارة يقتصر أن لǘدارة اختصاص  وǋذا يعني

على فحص الوجود الفعلي للشروط المنصوص عليها، فالترخيص يمنح في ǋذه الحالة متى استوفى 
إجراء بسيط يمƛل رقابة محكمة أكƛر  عندئذالمسبق  صيعتبر الترخيوبة، والشروط المطل جميع هطالب

  .مما يمƛل ترخيصا إداريا
لكن  ،قرار الرفƯ اتخاذصراحة أسباƔ الرفƯ مما يوحي بتقييد سلطة اإلدارة في  صذكر النƛم     

 Ɵلم تذكر على سبيل الحصر ألن المادة استعملت اصطال Ɣذه األسباǋ"وفي ذلك فتح لمجال ..." نيمك
   .ǘدارة باألخذ بƋحد ǋذه األسباƔ أو ألسباƔ أخرى تقدرǋا ǋيلالسلطة التقديرية 

خاصة تلك  ،عامة وواسعة جاءت ǋذه األسباƔ غير محددة بدقة، تحمل عدة تفاسير :ƛانيا *    
عمليات الصيد  كانت اأو إذلضمان تسيير محكم للموارد، "المذكورة في الفقرة األولى من النص 

  ".مع أǋداف سياسة تنمية الصيد البحري بƋنواعه ىال تتماشالبحري المراد إنجازǋا 
يبقى و، الجزم باالختصاص المقيد لǘدارة رغم وجود نص صريح لحاالت الرفƯ اال يمكننلذلك 

، لكن اتراعيهمن الحرية في تقدير أسباƔ أخرى تراǋا تناسƔ النص أو اعتبارات أخرى  لǘدارة نوعا
وتخضع  ،في إطار حسن تقدير من اإلدارة المختصة Ʃ جدية ومقبولةأن تكون مبنية على أس البد
  .أو عدم ممارستهكما لها السلطة التقديرية في تقرير الموافقة على ممارسة النشاط ، رقابة القضاءل

خيص الصيد منح تر Ưقرار رفأن يكون  481-03من المرسوم التنفيذي رقم  25المادة  تلزم    
  .ق الطعن طبقا للتنظيم المعمول بهالبحري أو تعليقه أو سحبه مبررا وخاضعا لطر

    . )1(ر يتعلق بالمساƩ بالحريات العامةإن إلزامية تبرير قرار الرفƯ يشكل ضمانة للمستƛمر ألن األم
ليها في القرار عأحد الشروط المنصوص  كغياƔ(إلى وجود مانع  باالستنادوإذا كان الرفƯ مبررا      

والطريقة الوحيدة والمƛلى التي تمكن  أن الطعن الذي يقدم لن يجدي نفعا،فƎنه من المؤكد ، )المذكور
المستƛمر من الحصول على الترخيص ǋي توفير كل الشروط القانونية الواجبة، قبل تجديد تقديم 

  . كان القانون لم ينص على ذلك صراحةن الطلƔ، وإ
الترخيص في ǋذا النشاط يحتل أǋمية كبيرة باعتباره شرط لǘنشاء، وأداة لتدخل وعلى الرغم من أن 

   .   اإلدارة، إال أن النصوص أǋملت تنظيم مسƋلة اǓجال التي تعد من الضمانات األساسية للمستƛمر
  
  

 ــــــــــــــــــ
(1) - Pierre DELVOLVE, droit public de l’économie, DALLOZ, 1998, p148. 
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  نشاƯ الصيد التجاري البحري والقاري وجوƒ تجديد ترخيص: الفقرة الثالثة
المتعلق برخصة وترخيص الصيد  ،2005-06-12من القرار المؤرخ في  16تنص المادة      

   الترخيص صالحيةǋذا يعني أن ، لتجديدلقابلة ) 1(مدة صالحية الترخيص سنة واحدة أن على  البحري
  . وجƔ التجديد الدوري من نفƩ السلطة التي سلمتهاتست محددة بسنة واحدة

تجديد الترخيص من وسائل إنهاء أƛر الترخيص األول، والقيام به من المستƛمر يمكنه من  يعد     
 .المواصلة في ممارسة نشاطه أو بعبارة أدق يمكنه من االلتحاق من جديد بهذا النشاط

سبق لǘنشاء وضرورة تجديده كل سنةÞ أليƩ في لكن أليǋ Ʃناك تناقƯ بين اشتراط الترخيص الم
Þذلك إعادة إنشاء لنشاط قائم  

Ǘوƈ- المرفقة لوثائقا:   
على إلزامية إرفاق طلƔ منح ترخيص الصيد  2006-06-12من القرار المؤرخ في  2تنص المادة 

نالحظ أنه  ǋذا الملحق وبالرجوع إلى، البحري أو تجديده بملف إداري وتقني يحدد في الملحق األول
أن ذلك يعني و، طلƔ ترخيص الصيدالملف اإلداري الخاص ب ضمنجاء بمجموعة من الوƛائق أدرجها 

  .الملف اإلداري بالنسبة لطلƔ منح الترخيص وتجديده ǋو واحد
يقصد بها في حالة تجديد الطلƔ وليƩ عند  لشخص المعنويمن االوƛائق المطلوبة أن هل يبرر ذلك ف

Þاإلنشاء ألول مرة  
أي أمام  من ǋذا القرار فƎن طلƔ منح الترخيص وتجديده يقدم أمام نفƩ الجهة، 6المادة بمقتضى       

  .مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للوالية المختص إقليميا
  :Ưلƒ تجديد الترخيص Ɔجال -ثانيا

  :عدة مسائل مغفلة نالحظ
 Þأجل الترخيص األول أم بعده انقضاءدم قبل تقديم طلƔ تجديد الترخيص، ǋل يقللم تحدد مدة  أوال،

 Þمر حقه في التجديدƛل تبقى آجالوفي الحالة األخيرة أال يفقد المستǋ التجديد Ɣمفتوحة تقديم طلÞ  
  لفصل في طلƔ التجديدÞ لسلطة اإلدارية المختصة لما ǋو األجل الذي يتعين أن تنظر خالله اƛم، 
  .السكوت منت اإلدارة وموقفها تطرƟ نفƩ اإلشكاالت بالنسبة لسكو لذا
  :ƈسباƒ رفƭ تجديد الترخيص -ثالثا

فهل أسباƔ إمكانية رفƯ الترخيص عامة  481- 03من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة  أوردت
Þوتجديده Ɣالطل Ưاألول فقط تنطبق على رف Ɣأم تخص الطل Þ  

 ايد الترخيص يشكل ضررمع أن رفƯ تجد ،عامة ها، جاءت عباراتǋذا األمر النصوصلم توضح 
 حتى يكبح تعسف ،، ولذلك فمن األǋمية بمكانستغاللاالمرحلة  بدأكبيرا للمستƛمر خاصة وأنه 

   . تبيان األسباƔ التي تؤدي إلى رفƯ تجديد الترخيص اإلدارة،
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 (permis de pêche) رخصة الصيد البحري: المƯلƒ الثاني

لسفن األجنبية التي يتم ل مؤقتا ترخيصالعلى إمكانية  11-01قانون رقم المن  23المادة  تنص      
مما لمحفوظة، استغاللها من طرف أشخاص أجنبية للقيام بعمليات الصيد التجاري في منطقة الصيد ا

  .« autorisation temporaire » المؤقت إلى نظام الترخيص يدل على إخضاع النشاط المذكور
تخضع السفن األجنبية المستغلة من طرف أشخاص أجنبية فنفƩ القانون من  24أما المادة       

إلى نظام الوطني في المياه الخاضعة للقضاء لممارسة الصيد التجاري لǖسماك كƛيرة الترحال 
  .« permis de pêche »الرخصة 

الصيد كل من صيد األسماك الكƛيرة االرتحال،  خضع، ي481-03مرسوم التنفيذي رقم بينما ال     
والصيد البحري بواسطة سفن  من قبل أشخاص جزائرية، مستƋجرة بواسطة سفن أجنبية البحري
 15نص في المادة  ، حيpermis de pêche »ƚ » الرخصة إلى نظام ،تستغلها أشخاص أجنبية أجنبية

  :يخضع للحصول على رخصة الصيد البحري النشاط المتعلق بما يƋتي"  :ايليممنه على 
  االرتحال،صيد األسماك الكƛيرة  -
 الصيد البحري العلمي، -

 الصيد البحري االستكشافي، -

 الصيد البحري بواسطة سفن أجنبية مستƋجرة، -

 ".الصيد البحري بواسطة سفن أجنبية -

Ǝذا كان للداللة على نظام الرخصة، ف ةإن ما يƛير االنتباه ǋو عدم توحيد المصطلحات الموظف    
الصيد أنشطة ع يجمل  « permis de pêche »لح الرخصةيستعمل مصط 481- 03المرسوم التنفيذي رقم 

تمارƩ  تسواء كانت تمارƩ صيد األسماك الكƛيرة االرتحال، أو كان(جنبية األسفن الالبحري بواسطة 
يستعمل مصطلح  11-01قانون رقم ال ، فƎن)كانت سفنا مستƋجرة والصيد في منطقة الصيد المحفوظة، أ

بالنسبة لممارسة الصيد بواسطة سفن أجنبية في منطقة  « autorisation temporaire »"ترخيص مؤقت"
بالنسبة لممارسة صيد األسماك   « permis de pêche »"الرخصة"الصيد المحفوظة، ويستعمل مصطلح 

رخصة " مصطلح 419-02كƛيرة الترحال بواسطة سفن أجنبية، في حين يوظف المرسوم التنفيذي رقم 
لممارسة الصيد بواسطة سفن  بالنسبة  « autorisation temporaire de pêche »" الصيد التجاري المؤقتة

  "رخصة استغالل سفن الصيد البحري"أجنبية في منطقة الصيد المحفوظة، ويوظف مصطلح 

« autorisation d’exploitation des navires de pêche »  بالنسبة لممارسة الصيد بواسطة السفن
  .المستƋجرة

 الرخصة حمستوى ǋذا النص أيضا عدم مطابقة النص الفرنسي للنص العربي، فمصطل ونالحظ على
  . permisأو  licenceبالفرنسية، وإنما يقابله مصطلح autorisation    يقابله مصطلح بالعربية ال

  .يقابل مصطلح ترخيص وليƩ رخصة autorisation    مصطلحوأن 
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، الذي يحدد تشكيلة اللجنة المختصة المكلفة بƎبداء رأي 2004-01-17القرار المؤرخ في  كما نجد    
من طرف أشخاص جزائرية وسيرǋا،  تقني حول طلبات استغالل سفن الصيد البحري المستƋجرة

في نص مادة واحدة  ، يستعمل419-02من المرسوم التنفيذي رقم  8ألحكام المادة  اوالذي صدر تطبيق
خصة و ترخيص باللغة العربية ليقابلهما مصطلح واحد باللغة المصطلحين معا ر -منه 6وǋي المادة –

  .autorisation d’exploitationالفرنسية ǋو 
، رخصة  « autorisation temporaire » ترخيص مؤقت :إذن نجد أنفسنا أمام ƛالƚ مصطلحات     

 . « permis de pêche » الرخصةو ،« autorisation d’exploitation »استغالل 

فهل الذي تخضع له ǋذه النشاطات، ضبط المصطلحات الدالة على النظام القانوني  معلى عديدل  وǋذا
في ǋذه النشاطاتÞ خاصة وأن ǋناك صعوبة في التفريق بينها تحمل ǋذه المصطلحات نفƩ المعنى 

  .المشرع أعطى لها تسميات مختلفة غير أنكونها تقنيات متقاربة  ،نظريا
ختار كمصطلح يŃ إذǋو األكƛر استعماال  "autorisation préalable"ص مسبق مصطلح ترخيأن نجد     
اتفاق، اعتماد، موافقة، بطاقة مهنية، ( شكاليƋخذ عدة أ حيƚويستعمل في معناه الواسع والشامل  ،عام
  ....)، رخصة، إذنņزامتيا
تعد في ومحددة، الترخيص المسبق، يكون استعمالها في حاالت جد  أشكال الرخصة شكل منتعد لذا 

    .)1(النشاطبعƯ األحيان كسند جبائي لممارسة 
وإن  –مر فƎننا نستطيع التƋكيد بƋن جميع ǋذه المقاييƩ واألشكال لها عنصر مشترك األومهما يكن من 
فهي تعد تقنيات ، )2(العموميةممارسة نشاط ما دون إذن من السلطة  إمكانيةوǋو عدم  -اختلفت تسميتها
       .)3(السماƟ لǘدارة بممارسة رقابة مسبقة على النشاطات وتقييدǋا ببعƯ الشروط وقائية ǋدفها

الصيد البحري العلمي ورخصة الصيد  ةرخص قد خصŇ ،2005جوان 12القرار المؤرخ في  وبما أن
 كاألسما ة الصيد المسلمة لغرƯ ممارسة صيدرخص من مجال تطبيقه Ɯوأخر البحري االستكشافي

فƎن ǋذه الرخص تبقى الصيد بواسطة السفن المستƋجرة،  ل، الصيد بواسطة السفن األجنبية،كƛيرة الترحا
  :ألجل ذلك ندرƩ خاضعة لغيره من النصوص السارية المفعول

  ).الفرع األول( رخصة صيد األسماك كƛيرة الترحال*   
  ).ƛانيالفرع ال( رخصة الصيد بواسطة السفن المستƋجرة*    

  ).ƛالƚالفرع ال(جنبية األسفن الاسطة رخصة الصيد بو*   
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ      
  :)1( Rayen Olivier Remend , jurisclasseur administratif, édition de jurisclasseur1999, volume4, fascicule 261.    

 :)2 ( DELVOLVE pierre, droit public de l’économie, DALLOZ, 1998,p 148 . 
 :)3 ( KERNINON Jean, droit public économique, Montchrestien, 1999,p135.    
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  رخصة صيد اǓسماƿ كثيرة الترحال: الفرƱ اǓول
المرسوم التنفيذي رقم  خضع ألحكامي من قبل السفن األجنبية صيد األسماك كƛيرة الترحال كان     
الواردة في القانون  عمال باألحكام االنتقاليةو ،13-94تطبيقا ألحكام المرسوم التشريعي رقم  ،95-38
صيد األسماك كƛيرة وأصبح  367-06المرسوم التنفيذي رقم  ي بموجƔألغ ، إلى أن11- 01رقم

 معظم تديأعفي الحقيقة قد لكن  خضع ألحكام المرسوم الجديد،من قبل السفن األجنبية ي الترحال
  .عت الضرورة إلى ذلكنوضحها كلما د بينهما طفيفةفروق  ǋناك، وهأحكام
 شروط 367-06التنفيذي رقم  ، يحدد المرسوم11- 01من القانون رقم  24تطبيقا ألحكام المادة      

في المياه الخاضعة للقضاء الوطني  كƛيرة الترحالالǖسماك منح رخصة الصيد البحري التجاري ل
  . )1(المسموƟ بصيدǋاالقصوى المطبقة على السفن األجنبية وكذا قائمة األنواع المعنية والحصة 

المرسوم  السفن األجنبية، وإن كان المطبقة علىألحكام نالحظ أن ǋذا المرسوم قد خصŇ تنظيم ا
صيد األسماك الكƛيرة االرتحال عامة، دون تخصيص السفن األجنبية،  يخضع 481- 03رقم التنفيذي

 صيد األسماك كƛيرة الترحال السفن الوطنية التي تمارƩيعني ذلك أن للحصول على رخصة، فهل 
 Ɣوإذا كان الجوا Þتخضع للحصول على رخصةƔي األحكام التي تنظمها، باإليجاǋ بما أن  ،فما

  .فقط خصŇ تنظيم األحكام المتعلقة بالسفن األجنبية  367-06رقم  سوم التنفيذيرالم
ǍولǓالكثيرة الترحالخصائص رخصة  :الفقرة ا ƿسماǓصيد ا  

 المطبقة على السفن األجنبية كƛيرة الترحالالǖسماك لصيد البحري التجاري لا ةرخص تتميز    
  :يلي ما نتناولها في ،كƛيرة من شƋنها تقييد حرية المستƛمر بخصائص

Ǘوƈ-  Ƙالمن حيƱوƮذه الرخصة ممارسة نشاط : موǋ يمحدد صيد نوع تخصǋ من األسماك 
من ǋذا المرسوم أنواع األسماك الكƛيرة  13ادة وقد حدد نص الم ،كƛيرة الترحال دون غيره األسماك

سمك  التونة الكبيرة، سمك أبو سيف الطويل، التونة الحمراء،: كالتالياالرتحال التي تخضع ألحكامه 
 .سمك البونيت ذو الظهر المخطط سمك البونيت ذو البطن المخطط، الملفة،

 ǋذه األنواععزم على اصطياده من بين ما ي بتحديدعند طلƔ الرخصة وǋذا يعني أن المستƛمر يلتزم 
  ، فهل شمل ǋذا النص كل أنواع األسماك كƛيرة االرتحالÞدون سواǋا

من الشخص الوطني واألجنبي طلƔ رخصة الصـيد البحـري    ليمكن لك :من حيƘ اǓشخاص -ثانيا
األشخاص  السفن األجنبية، فƎن 367-06التنفيذي رقم  ، وإن خصŇ المرسوملǖسماك الكƛيرة االرتحال

  نشاط ǋذا الالجزائرية يمكنها أيضا استغالل السفن األجنبية المقتناة عن طريق القرƯ أو االستئجار في 
 419-02من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة وتخضع بذلك إلى أحكام ǋذا المرسوم، حيƚ تنص 

   ،      ة من جنسية جزائريةص للسفن الحاملة للراية األجنبية والتي تستƋجرǋا أشخاص طبيعييرخالتعلى 
  

  ــــــــــــــــــ
  .367-06المرسوم التنفيذي رقم انظر المادة األولى من  :)1( 
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ممارسة صيد األسماك الكƛيرة الترحال خالل فترات بالجزائري  نونعنوية خاضعة للقامأشخاص أو 
  .)1(العملمحددة، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما 

 بعدم إمكانية التنازل عن رخصة الصيد 367-06التنفيذي رقم  من المرسوم 4 تقضي المادة    
لغƫ ل اƋن تكون الرخصة شخصية منعبوفي ذلك توافق مع المبدأ العام الذي يقضي  ،البحري وال نقلها

، وإذا كانت الرخصة ال تمنح إال بعد أن تفحص اإلدارة وتتحقق من توافر في التراخيص اإلدارية
الموافقة على منحها من عدمها مما يعني أن الرخصة أكيد غير قابلة  رانونية المطلوبة لتقرالق الشروط

  .للتنازل أو االنتقال
المجال  367-06التنفيذي رقم  من المرسوم 10 دت المادةحدŇ :من حيƘ المجال اǕقليمي - ثالثا

في  رحالتلكƛيرة اليمارƩ الصيد البحري لǖسماك ا: "يليكما اإلقليمي لرخصة الصيد البحري 
ما وǋو نفƩ  ،"األساسيةبحرية تقاƩ ابتداء من الخطوط أميال ) 6(ستةالمنطقة البحرية الواقعة وراء 

  .11- 01من القانون رقم  34عليه الفقرة الƛانية من المادة  تنص
سوم تناقƯ بين تحديد ǋذا المجال البحري والمجال الذي جاء في عنوان ǋذا المر نالحظ وجودلكن 

المياه الخاضعة للقضاء الوطني  عرŇف 11-01القانون رقمبما أن " للقضاء الوطني الخاضعةالمياه "
  ".المياه الداخلية والمياه اإلقليمية ومنطقة الصيد المحفوظة: "بƋنها
مدة صالحية  367-06التنفيذي رقم  من المرسوم 7دت المادة حدŇ :من حيƘ المجال الزمني - رابعا

تحدد  يري بسنة واحدة، مع مراعاة فترة غلق صيد األسماك الكƛيرة الترحال الترخصة الصيد البح
، 2007-02- 28وقد صدر تطبيقا لذلك القرار المؤرخ في  ،بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري

  .)2(الوطنيالذي يحدد فترة غلق صيد األسماك الكƛيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء 
  :صيد األسماك الكƛيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني منع ǋذا القرار

  .ديسمبر، من كل سنة ليال ونهارا 31من أول جوان إلى  :بالنسبة لسفن الصيد بواسطة حبال الصنانير
  .ديسمبر، من كل سنة ليال ونهارا 31من أول جويلية إلى: بالنسبة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية

ال تصلح إال رخصة الصيد البحري  أنتنص على  38-95من المرسوم رقم  7المادة  بينما كانت
  . (3)لموسم واحد

                                                 
ة عن طريق القرƯ إلى ǋذه المسƋلة، لكن لم يشر في أحكامه المتعلقة بالسفن األجنبية المقتنا 419- 02المرسوم التنفيذي رقم نالحظ أن ): 1(

   .ينظم كل السفن األجنبية دون تخصيص طرق اقتنائها 367-06التنفيذي رقم المرسوم  ناألمر يبدو واضحا بما أ
)2:(Ɯ.20، ص2007-05-02المؤرخة في  28ع .ر.  

ع .ر.Ɯ(، 1995-03-09وإغالقه محددة بموجƔ القرار المؤرخ في حيƚ كانت تواريƣ افتتاƟ موسم الصيد البحري التجاري لǖسماك الكƛيرة الترحال  :(3)
  : الذي نص على) 29، ص 1995-04-05المؤرخة في  18
  مايو محسوبا، ليال ونهارا، 31من أول يناير إلى : افتتاƟ الموسم األول -
  . ديسمبر محسوبا، ليال ونهارا 31من أول غشت إلى : افتتاƟ الموسم الƛاني -

، المؤرخة 20رع .Ɯ(، 2003مارƩ  17بينما القرار المؤرخ في يوليو من كل سنة، ليال ونهارا،  31ألسماك الكƛيرة االرتحال من أول يونيو إلى وعلى منع صيد ا
  :منه ǋذا القرار المعدل والمتمم، ونص على 3ألغى بمقتضى المادة ) 19، ص2003-03-03في 

  ).يتبع في ǋامƫ الصفحة الموالية(....
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 367-06التنفيذي رقم  المرسوم من 14المادة  تنص :من حيƘ كمية الصيد المرخص بها -خامسا
لǖنواع المصطادة، في على تحديد الحصة القصوى المسموƟ بصيدǋا، الموافقة للوزن اإلجمالي 

تنص صراحة على أنه ال  95/38من المرسوم التنفيذي رقم  8بينما كانت المادة  صة الصيد،رخ
 500لكƛيرة االرتحال يمكن أن تتجاوز الحصة السنوية القصوى التي يرخص بصيدǋا من األسماك ا

  .طن لكل رخصة
المسموƟ  الحصة القصوى لقد أعطى المرسوم الجديد سلطة تقديرية واسعة لǘدارة في تحديد     

  . بصيدǋا في كل رخصة، وفي ذلك فتح المجال لتعسفها واستبدادǋا
-06م ـــالتنفيذي رق المرسوم من 11المادة أوجبت  :من حيǗƆ Ƙت الصيد المرخص بها -سادسا

 :ممارسة الصيد البحري لǖسماك كƛيرة الترحال بواسطة آليات الصيد البحري اǓتية دون سواǋا 367
  .السنانير، وزلقةنالمالشبكة الدوارة 

    ƚالمواصفات التقنية ترفق حي Ǔ رخصة الصيد البحري  المقررليات الصيد Ɣاستعمالها بملف طل
    . 367-06التنفيذي رقم  المرسوم من 3من المادة  5لفقرة وفقا ل

يد بكمية الص ،والزمني بموضوع الرخصة، بمجالها اإلقليميبشخصه و مقيد رنشاط المستƛموعليه فƎن 
  .المسموƟ بها واǓالت المرخص استعمالها، وǋذا ما يبرز الطابع المقيد للرخصة

  صيد اǓسماƿ الكثيرة الترحالرخصة منƞ  :الفقرة الثانية
لحصول على رخصة أن يتبع جملة من اإلجراءات الضرورية حتى يتمكن من ا يجƔ على المستƛمر 

عى فيها المشرع اجراءات ومدى تعقيدǋا وما إذا ر، نتعرف على ǋذه اإلصيد األسماك الكƛيرة الترحال
     :في ما يلي والسلطات العمومية الضمانات الممنوحة للمستƛمر

Ǘوƈ- الكثيرة الترحال ƿسماǓرخصة صيد ا ƒلƯ:  المادة Ɣم ــالتنفيذي رق المرسوم من 3/1حس
مل على تيش ملف لتقديميخضع الحصول على رخصة صيد األسماك الكƛيرة الترحال  06-367

العناصر التي تبين مواصفات السفينة أو السفن المقرر  مجهز السفينة،لطلƔ خطي  :الوƛائق اǓتية
 قائمة أفراد الطاقم المقرر إبحارǋم، يسلمها البلد األصلي، السفينة لمجهز رسمية شهادة استغاللها،

                                                                                                                                                         
  : لمرحلة األولى من الموسمافتتاƟ ا* 
  مايو محسوبا ليال ونهارا، 31من أول يناير إلى : مترا 24بالنسبة لسفن صيد األسماك السطحية بواسطة حبال السنار التي يفوق طولها  -
  يوليو محسوبا ليال ونهارا، 15من أول يناير إلى : بالنسبة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية -
  : الƛانية من الموسم افتتاƟ المرحلة* 
  ديسمبر محسوبا ليال ونهارا، 31من أول غشت إلى : مترا 24بالنسبة لسفن صيد األسماك السطحية بواسطة حبال السنار التي يفوق طولها  -
  ليال ونهارا، اديسمبر محسوب 31غشت إلى  16من : بالنسبة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية -

  :ǋذا القرار صيد األسماك كƛيرة االرتحال من 2في حين منعت المادة 
  يوليو من كل سنة، ليال ونهارا، 31من أول يونيو إلى : متر 24بالنسبة لسفن صيد األسماك السطحية بواسطة الخيوط الطويلة التي يفوق طولها  - 

  .ارايونيو إلى غشت من كل سنة، ليال ونه 16من : بالنسبة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية - 
مترا التي تمنع  24طولها ونالحظ أنه ما كان يعتبر موسما أصبح مرحلة واحدة من الموسم مع التمييز بين سفن صيد األسماك السطحية بواسطة حبال السنار التي يفوق            

 .أوت 15جويلية إلى  16نع ممارسة الصيد خالل شهر واحد من جويلية، وسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية التي تم 31ممارسة الصيد خالل شهرين من أول جوان إلى 
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ƛبت الموافقة المسبقة للدولة التي وƛيقة ت استعمالها، المزمعالمواصفات التقنية Ǔليات الصيد البحري 
 .الراية تؤشر عليها السلطات المختصةتنتمي إليها 

 :تضيف في تكوين الملف 38- 95من المرسوم التنفيذي رقم  6بينما كانت المادة 

 محضر زيارة خاصة بƋمن السفينة تقوم بها لجنة مفتشية المالحة والعمل البحري المختصة إقليميا، -

   .لخضوع للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ولمختلف أنواع الرقابة المقررةتعهد شرفي با -

بالنسبة للوƛيقة األولى وإن لم يدرجها المرسوم الجديد ضمن مكونات ملف طلƔ الرخصة، إال أن      
تنص على إخضاع السفينة األجنبية المرخص لها بممارسة صيد األسماك الكƛيرة  منه 12المادة 

  .  لمعاينة أمنية تقوم بها اللجنة المحلية لمفتشية المالحة والعمل البحري المختصة إقليمياالترحال 
االلتزام الذي يقع ف ،االستغراƔها تƛير ، حسنا فعل النص الجديد بƎلغائها ألنالƛانيةبالنسبة للوƛيقة     

 ،أنواع الرقابة المقررةل ولمختلف على عاتق المستƛمر بالخضوع للتشريع والتنظيم الجاري بهما العم
عد قانونية تشد انتباه رجل القانون، كما ي غرابة ،بال ريƔبتوقيعه على تعهد شرفي بهذا الشƋن يشكل 

مة للقانون وبالخصوص فيما يتعلق اخرƜ عن المبادىء المƋلوفة في النظرية العيخرقا للدستور ألنه 
القوانين الصادرة "القانون المدني على أن  من 4بتطبيق القانون من حيƚ األشخاص، حيƚ تنص المادة 

من تاريƣ نشرǋا في الجريدة  ابتداءتعد نافذة على أراضي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
  ".الرسمية للجمهورية الوطنية الديمقراطية الشعبية 

أو  Ɣ عن غياƔوما النتيجة التي تترت Þهد رسمي حتى تصبح القوانين ملزمةفهل يفترƯ وجود تع 
Þالتعهد Ưرف Þن من التعهد المقدمƋل للتشريع قيمة أقل شǋو  

وǋو الخضوع إلى التشريع والتنظيم، إذا كان البد من تعهد حتى يتم  اريوبهذه الكيفية يبدو األمر خط
فكيف لقيام  إلزاميتها،من حتى  أمر غير مقبول ألنه يحط من شƋن القوانين ويقلل من مصداقيتها بل

  )1(قانون دون سمو التشريع في المجتمعÞدولة 

 )2(وǋي اإلدارة المركزية للصيد البحريالجهة التي يجƔ أن يودع بها الطلǋ  Ɣذا المرسوم دحدŇ لقد   
التي نصت أيضا على إلزامية إيداع الملف في أربع نسƣ، شهرين على األقل  3/2المادة  صطبقا لن

  . قبل بداية حملة الصيد
  :أغفل المسائل التالية لكن ǋذا المرسوم

 .ضرورة منح وصل إيداع الملف الذي يعد كضمانة للمستƛمر من حيƚ أنه دليل إƛبات إيداع الملف -

 .الرخصة تحديد وتنظيم اإلجراءات المتبعة بين إيداع الملف وتسليم -

  أن المادة كيفية دراسة طلبات رخصة الصيد البحري، والقائم بها واإلجراءات المتبعة في ذلك، مع  -
  

 ـــــــــــــــــــــ 
(1) : Chérif BENNADJI, l’engagement des candidats a respecter la constitution et les lois en vigueur : « une 
ineptie juridique », la lettre juridique n° 72/73, Avril- Mai 1999, p 14 et 15. 

  .تلك المسƋلة أغفل 38-95المرسوم التنفيذي رقم ): 2(
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 ،في النص التنظيمي ،حيوضعلى إلزامية التصراحة أكدت  40-97من المرسوم التنفيذي رقم  الخامسة
  .السلطة المكلفة بدراسة طلƔ ممارسة النشاط المقننعن 

طبقا لنص  ،البحرييسلم الوزير المكلف بالصيد   :تسليم رخصة صيد اǓسماƿ الكثيرة الترحال -ثانيا 
بعد اإلطالع على رأي وزير  رخصة صيد األسماك الكƛيرة الترحال من ǋذا المرسوم، الƛانيةالمادة 

  .الدفاع الوطني
رأي بسيط، أم أنه  فهل ǋو( رأيه ومدى إلزاميةشارة وزير الدفاع النص لم يبين كيفية استǋذا لكن      

Þرأي مطابق يلزم طلبه واألخذ به.(  
رأي وزير الدفاع الوطني أن يكون  تشترط 38-95وم التنفيذي رقم من المرس 3المادة  وإذا كانت    
من تعليل الرأي مع أنه يشكل ضمانة أساسية لحرية المستƛمر ألنه يقيد ألغى النص الجديد فƎن  ،معلال

 .سلطة اإلدارة التقديرية

فيذي رقم التن المرسوممن  5المادة ، بمقتضى رخصة صيد األسماك الكƛيرة الترحال يخضع تسليم    
  .لدفع أتاوى الصيد كما ǋي محددة في التشريع المعمول به، 06-367

Ňسماك التجاري لصيد الرخصة  اإلتاوة على 2000من قانون المالية لسنة  62دت المادة وقد حدǖ
   500.000:عنصر ƛابت: األجنبية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني كما يلي نللسف الكƛيرة الترحال

  . دƜ للطن المصطاد 130.000: ة المرخصة، عنصر متغيردƜ للسفين

تنص على تسليم رخصة الصيد البحري لمجهز السفينة التنفيذي  المرسوم ذات من 6كما أن المادة     
   .بالنسبة لسفينة واحدة أو مجموعة من السفن، وال قيد يذكر على عدد السفن المراد استغاللها

في  المسائل التالية رغم أǋميتها أغفل أيضا أنه 367- 06ذي رقم التنفي المرسومما يؤخذ على     
  :إنجاز األعمال

   ،اǓجال التي يجƔ أن يبƚ فيها في الطلƔ وتسليم الرخصة للمعني باألمر -
  ،تبليƸالضرورة إعالم المستƛمر بقرار الموافقة أو الرفƯ عن طريق  -

- Ǔجال المرتبطة بهتحديد موقف السلطة اإلدارية في حالة السكوت وا، 

- ،Ưذكر حاالت الرف 

- Ɣقرار تسبي Ưالرف،  

- ،Ưإمكانية الطعن في قرار الرف 

وال  مدة صالحية رخصة الصيد البحري بسنة واحدة تحددمنه  7المادة ف، تجديد الرخصةمسƋلة  -
عليه إال أن ما  ،إذا ما أراد االستمرار في النشاطǋذا يعني أن المستƛمر، تنص على إمكانية تجديدǋا، 
 .ومضيعة لربحه جديدة، وفي ذلك إرǋاق للمستƛمر وإǋدار لوقته يحصل على رخصة أخرى

 حتل مكانة بالغة األǋمية باعتبارǋا شرط إلنشائه وإقامتهتبالرغم من أن الرخصة في ǋذا النشاط    
، إال أن عمال سلطتهاقد تمكنها من التعسف في است عتبر أداة لتدخل اإلدارةت، كما واالستمرار فيه أيضا
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النصوص أǋملت تنظيم عدة مسائل ǋامة خاصة مسƋلة اǓجال التي تعد من الضمانات األساسية 
   .في إنجاز األعمال نظرا ألǋمية عامل الوقت للمستƛمر

  المستƉجرة الصيد البحري اǓجنبية سفناستƸالل رخصة : الفرƱ الثاني
الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري  ،419-02قم المرسوم التنفيذي ر من 8ت المادة نص     
على خضوع سفن الصيد البحري األجنبية المستƋجرة إلى  ،كيفياتهالمياه الخاضعة للقضاء الوطني و في

، لم دون أن يوضح ǋذا النص أي أحكام خاصة بهذه الرخصة )1(البحريسفن الصيد  استغاللرخصة 
السلطة المختصة بتسليم رخصة وال  ،ديها طلƔ الرخصةبدقة ووضوƟ الجهة التي يودع ليبين 

استغالل  تسلم رخصة" اعاممن ǋذه المادة  2نص الفقرة  جاء ،المستƋجرة استغالل سفن الصيد البحري
، فمن تكون ǋذه السلطة بالتحديدƛ Þم "المكلفة بالصيد البحري سفن الصيد البحري المستƋجرة السلطة

لجنة مختصة مكلفة بƎبداء رأي تقني في طلبات استغالل سفن  على إنشاءنص في الفقرات الموالية لها 
  .الصيد البحري المستƋجرة، على أن يحدد تشكيلتها وسيرǋا، بقرار، الوزير المكلف بالصيد البحري

يحدد تشكيلة اللجنة المختصة  2004- 01- 17تطبيقا ألحكام ǋذه المادة صدر قرار مؤرخ في      
تقني حول طلبات استغالل سفن الصيد البحري المستƋجرة من طرف أشخاص  المكلفة بƎبداء رأي

، ومن خالله )2(معنويين خاضعين للقانون الجزائري وسيرǋا أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو
  ).خصائصها وأحكام منحها(نحاول استنباط األحكام المتعلقة برخصة استغالل السفن المستƋجرة 

ǍولǓالل سفن خصائص :الفقرة اƸجنبيةالصيد  رخصة استǓجرة اƉالمست  
Ǘوƈ- ƱوƮالمو Ƙذه الرخصة استغالل سفن الصيد الحاملة للراية األجنبية :من حيǋ التي  )3(تخص

معنوية خاضعة للقانون الجزائري، لغرƯ  أشخاص تستƋجرǋا أشخاص طبيعية من جنسية جزائرية أو
   .(4) حسƔ توفر الموارد الصيدية ضعة للقضاء الوطنيالخا القيام بعمليات الصيد البحري في المياه

 Þيرة الترحالƛصيد األسماك الك Ʃجرة التي تمارƋلكن ما حكم السفن األجنبية المست  
يرخص للسفن الحاملة للراية األجنبية : "على أنه 419-02من المرسوم التنفيذي رقم  14تنص المادة 

ئرية أو معنوية خاضعة للقانون الجزائري، بممارسة والتي تستƋجرǋا أشخاص طبيعية من جنسية جزا
  ".صيد األسماك الكƛيرة الترحال خالل فترات محددة، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل

فهل يعني ذلك أن ǋذه السفن تطبق عليها أحكام رخصة صيد األسماك كƛيرة الترحال، أم تخضع لنظام 
  استغالل السفن المستƋجرة ورخصة ةالرخصتين معا، رخصالرخصتين فيكون عليها الحصول على 

  ــــــــــــــــ
  . « autorisation d’exploitation »أن النص الفرنسي يستعمل عبارة الحظ :)1(
)2 :(Ɯ.35ص  ،2004- 05- 09مؤرخة في ال ،29ع .ر.  

لف بالصيد البحري أن يرخص تدخل كل أنواع سفن وزير المكعلى أنه يمكن لل 419-02من المرسوم التنفيذي رقم  10تنص المادة  :(3)
المستƋجرة والموجهة في مناطق الصيد البحري المتواجدة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، قصد ) غير األجنبية(الصيد البحري األخرى 

  . صدر أي تنظيم بهذا الشƋنولم ي. استغالل بعƯ الموارد البيولوجية البحرية، لكنها تحيل تحديد كيفيات تطبيقها إلى التنظيم
  .419-02من المرسوم التنفيذي رقم  12و 8المادتين انظر  :)4(
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   Þلى رخصة واحدة فقط Þ وأيهما تكونأم يكفي حصولها ع Þصيد األسماك كƛيرة الترحال

الحاملة الجنسية الجزائرية  ةتخص ǋذه الرخصة األشخاص الطبيعي: من حيƘ اǓشخاص -ثانيا
وǋي بصفة عامة شخصية وغير قابلة للتنازل أو ية الخاضعة للقانون الجزائري، معنوواألشخاص ال

  :481- 03 رقمالتنفيذي من المرسوم  18االنتقال حسƔ نص المادة 
  .إن تراخيص ورخص الصيد البحري غير قابلة للتنازل عنها وال للتحويل"

البحري إال بعد منح ال يمكن إدخال أي تغيير في الحقوق الواردة في تراخيص ورخص الصيد 
  ".ترخيص جديد أو رخصة جديدة للصيد البحري

سفن الصيد  419-02من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  تمنع :من حيƘ المجال اǕقليمي -ثالثا
، منطقة الصيد الساحلي إلى من الدخولالحاملة للراية األجنبية التي تستƋجرǋا أشخاص جزائرية 

   .ومنطقة الصيد الكبير الصيد في عرƯ البحر ةقالدخول إلى منطترخص لها و
 لكن في منطقة الصيد في عرƯ البحر، تشترط ǋذه المادة أن يكون المستƋجر مالكا ملكية تامة لسفينة

صيد واحدة على األقل تمارƩ الصيد في عرƯ البحر أو الصيد الكبير، أو حائزا مؤسسة واحدة على 
  .    لصيد البحري، ومتواجدة على التراƔ الوطنياألقل على اليابسة لتحويل منتوجات ا

بضمان أيتعلق األمر  ،المتعلق بهذه المنطقة بالذاتالمŃرňǋق ǋذا الشرط ال نعي الحكمة المتوخاة من 
ÞجرƋمعرفة الشخص المست Þذه المنطقةǋ ل كان ذلك ألجل المحافظة على الموارد الصيدية فيǋ   

  : ما يليعلى  419-02من المرسوم التنفيذي رقم  12لمادة تنص ا :من حيƘ المجال الزمني -رابعا
  )"2(سنتين  زة، لمدة ال تتجاوويرخص باستغالل سفن الصيد البحري المستƋجرة حسƔ األنواع والƛر"

  .السمكية الƛروةبعنصر الزمن في أجل أقصاه سنتين وذلك حسƔ أنواع ووفرة  أن الرخصة مقيدة أي
رخصة مقيدة بعدد سفن الصيد ǋذه ال :المرخص استƸاللها عدد سفن الصيدمن حيƘ  -خامسا

بƋن يحدد عدد سفن  419-02من المرسوم التنفيذي رقم  3حيƚ تقضي المادة  ،المرخص باستغاللها
الصيد البحري المستƋجرة الحاملة للراية األجنبية المرخص باستغاللها من قبل أشخاص جزائرية كما 

   :يƋتي
- Ưعي من جنسية جزائرية أو معنوي يلكل شخص طب) 2(سفينتان : البحر في منطقة الصيد في عر

 .خاضع للقانون الجزائري

عي من جنسية جزائرية أو معنوي خاضع يلكل شخص طب) ƛ)3الƛة سفن : في منطقة الصيد الكبير - 
  .للقانون الجزائري

  المستƉجرة اǓجنبية الصيد رخصة استƸالل سفن Ưلƒ :الفقرة الثانية
أن يتبع  على المستƛمر ،استغالل سفن الصيد األجنبية المستƋجرةل الحصول على رخصة من أج   

جملة من اإلجراءات الضرورية، نتعرف على ǋذه اإلجراءات ومدى تعقيدǋا وما إذا رعيت فيها 
     :يلي افيم ،للمستƛمرالضمانات الممنوحة 
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Ǘوƈ-  ƱيداƋجرةƉجنبية المستǓالل السفن اƸرخصة است ƒلƯ:  المادة Ɣمن القرار المؤرخ في  6حس
يحدد تشكيلة اللجنة المختصة المكلفة بƎبداء رأي تقني حول طلبات استغالل  ، الذي17-01-2004

أشخاص معنويين  من طرف أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو سفن الصيد البحري المستƋجرة
 صة استغالل السفينة أو السفنيجƔ أن يحتوي ملف طلƔ رخ ،خاضعين للقانون الجزائري وسيرǋا

  :يƋتي االتي سيتم استئجارǋا على م األجنبية
الوƛيقة الرسمية ، التزام باالستئجارنة أو السفن التي سيتم استئجارǋا، الستغالل السفي )1(طلƔ ترخيص

أنواع األسماك المستهدفة  المبررة للعناصر الفردية للسفينة أو السفن التي توضع قيد االستغالل،
جرد آالت الصيد التي تستعملها كل سفينة صيد وكذا مواصفاتها  اإلنتاƜ المتوقع لكل سفينة مستƋجرة،و

 .وجهة المنتجات ،)2(شهادات المالحة الخاصة بالسفينة أو السفن التي سيتم استئجارǋا وأمنها التقنية،

عند وصول  طلƔ الرخصةيتمم ملف  نالمستƋجرة أ األجنبيةويتعين على مستغل السفينة أو السفن     
األمنية للسفينة أو السفن، التي  ةبمحاضر الزيار والسفينة أو السفن إلى أول ميناء جزائري بمحضر أ

 .تقوم بها لجنة التفتيƫ للمالحة والعمل البحري المختصة إقليميا

ذا يشترط ولما ،)un engagement d’affrètement(ماذا يقصد بااللتزام باالستئجار حلكن النص ال يوض
تشترط قائمة الطاقم المطلوƔ إبحاره، كما ǋو الحال بالنسبة لرخصة  تحديد وجهة المنتجاتÞ لماذا ال
Þيرة الترحالƛصيد األسماك ك 

ه يوجالمذكور أعاله، على ت 2004-01- 17من القرار المؤرخ في  6المادة  تنص الفقرة الƛالƛة من    
ى السلطة المكلفة بالصيد تئجارǋا مرفقا بالملف المطلوƔ إلطلƔ رخصة استغالل السفينة التي سيتم اس

ǋل ǋي مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية  ǋذه السلطةÞتكون لكن النص لم يحدد من البحري، 
، أم ǋي اإلدارة المركزية للصيد البحري )كماǋو الحال بالنسبة للترخيص(إقليميا  ةالمختص ةيئلوالا
نرجح الفرƯ الƛاني على أساƩ أن  Þ)لرخصة صيد األسماك كƛيرة الترحال كما ǋو الحال بالنسبة(

مدير الصيد البحري والصيد  رئيƩ اللجنة المكلفة بدراسة طلبات استغالل سفن الصيد المستƋجرة ǋو
  .في المحيطات

على  419-02من المرسوم التنفيذي رقم  8من المادة  3الفقرة  نصت :دراسة وفحص الƯلƒ -ثانيا
ء لجنة مختصة مكلفة بƎبداء رأي تقني في طلبات استغالل سفن الصيد البحري المستƋجرة، وتطبيقا إنشا
  .، السابق ذكره ليحدد تشكيلة ǋذه اللجنة2004- 01- 17المؤرخ في  رصدر القرا لذلك

  
 
  ــــــــــــــــــــــ 
  .الرخصة الحظ أن النص يستعمل المصطلحين معا رخصة وترخيص للداللة على نظام :)1(
على إلزامية تبرير الحالة الحسنة لمالحة السفن المستƋجرة بواسطة وƛيقة،  419- 02من المرسوم التنفيذي رقم  11نصت المادة كما  :)2(

 Ưيئة معتمدة لهذا الغرǋ أن تؤشر عليها اإلدارة البحرية لدولة الراية، وتسلمها.  
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     Ʃذه يرأǋوتتشكل من األعضاء ، )1(الصيد في المحيطاتري ومدير الصيد البحالمختصة  اللجنة
ممƛل عن ، رئيƩ أو ربان سفينة صيد، قانوني، اقتصادي، مهندƩ في العلوم الصيدية :اǓتي ذكرǋم

ممƛل عن ، )CNDPA( المائياتالمركز الوطني للدراسات والتوƛيق في مجال الصيد البحري وتربية 
 .)2((ITPA)يات ري وتربية المائحالمعهد التكنولوجي للصيد الب

أن تستعين، عند الحاجة، بكل شخص من شƋنه  ويمكنها بطلƔ من رئيسها ǋذه اللجنةتجتمع    
  .)3(مساعدتها في أشغالها

على أساƩ تقييم حالة المذكور أعاله،  رالقراǋذا  من 5بمقتضى المادة  ،يقدم الرأي التقني للجنة    
 األنواع المستهدفة، ة وأمنها ونوعها وحمولتها الخامة،قابلية السفينة التي سيتم استئجارǋا للمالح

وجهة  ǋا،ادياصطالمزمع الكميات  المواصفات التقنية Ǔالت الصيد البحري التي سيتم استعمالها،
   . الكميات المصطادة

Ƙالثال Ʊة : الفرƯسفن الرخصة الصيد بواسǓجنبيةا  
لف بالصيد البحري والموارد الصيدية أن للوزير المك 11-01نون رقمقاالمن  23أجازت المادة   

من طرف أشخاص طبيعية من جنسية أجنبية أو  ااستغاللهيرخص مؤقتا للسفن األجنبية التي يتم 
  .األجنبي القيام بعمليات الصيد التجاري في منطقة الصيد المحفوظة نونأشخاص معنوية خاضعة للقا

أشخاص أجنبية  قبل السفن األجنبية المستغلة من 419-02من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة تخضع 
  .)4(رخصة الصيد التجاري المؤقتةالتي تمارƩ الصيد في منطقة الصيد المحفوظة إلى 

حيƚ يخضع الحصول على ǋذه الرخصة إلى تكوين وتقديم ملف يحتوي على المستندات والوƛائق 
رر عناصر ǋوية السفينة أو السفن التي طلƔ مكتوƔ يتقدم به مجهز السفينة مرفقا بوƛائق تب :اǓتية

سيتم استغاللها، شهادة رسمية لمجهز السفينة يسلمها البلد األصلي، قائمة الطاقم الذي سيتم إبحاره، 
  .البحري المختصة إقليميا والعملمحضر زيارة خاصة بƋمن السفينة تقوم بها لجنة تفتيƫ المالحة 

التي تمنح  ينظم رخصة الصيد التجاري المؤقتة ما عدا ǋذه األحكام ال وجود لنص خاص    
المرسوم ، لذلك يرجع بصفة عامة إلى أحكام لسفن األجنبيةامن أجل استغالل  لǖشخاص األجنبية

   .481-03 رقمالتنفيذي 
المصادقة على دفتر الشروط وعقد التنفيذ  تضمنالم الوزاري القرار كما تجدر اإلشارة إلى أن أحكام

الموارد الصيدية لفائدة الشركات المختلطة المتدخلة في  لاستغالطبقين على رخص النموذجيين الم
في المرسوم  ةموجزة، قد أعادت في معظمها األحكام الوارد جاءت المياه الخاضعة للقضاء الوطني

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 .، المذكور آنفا2004-01- 17المؤرخ في  رالقرامن  2المادة  صانظر ن ):1(

  .ǋذا القرار من 3 ، انظر المادةيعين أعضاء ǋذه اللجنة بموجƔ مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري ):2(
  .ǋذا القرار 4المادة انظر ): 3(
  ."الترخيص المؤقت "يقابلها باللغة العربية عبارة ي تال )autorisation temporaire( عبارةالنص باللغة الفرنسية يستعمل ): 4(
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 القرارب الملحق دفتر الشروط النموذجي من الرابعة ةمادال هاشترطتإال ما  ،419-02 نفيذي رقمالت    
ن تفوق سعة حمولة السفينة أو السفن المتدخلة الستغالل الموارد الصـيدية  Ƌبة، رخصالللحصول على 

  . طنة 50لفائدة الشركات المختلطة الخاضعة للقانون الجزائري 
Ƙالثال ƒلƯنظام : المǗمتيازا  

 ممارسة تربية المائيات، صيد المرجان، استغالل الطحالƔ 11- 01رقم قانونالأخضع          
كما أخضع  منه على التوالي، 37، 36، 21يات إلى نظام االمتياز طبقا للمواد جسفنواإلالبحرية 

اعد إنشاء مؤسسات استغالل الموارد البيولوجية البحرية وقو 184- 05المرسوم التنفيذي رقم 
  Þ ص لهذه النشاطات دون سواǋااذا خصŎفماذا يقصد بهذا النظام Þ ولم، استغاللها إلى نظام االمتياز

 مفهومليƩ لها في مفهومها العام حق استƛنائي أو ترخيص أو رخصة، لكن  "امتياز"كلمة يقصد ب      
أنظمة القانون العام كما  فيشكل منحة االمتياز يƋخذ قد قانوني واضح في كƛير من األنظمة القانونية، 

بعƯ  ينظر إليه فياإليجار وربما العناصر الƛالƛة مجتمعين، كما  الترخيص أو مفهومه قد يدخل في
  .د إدارياألنظمة األخرى على أنه عق

تكون اإلدارة طرفا فيه لتسيير مرفق عام ويتضمن لذلك شروط  اتفاقالعقد اإلداري  يعتبر     
فيها تغليƔ المصلحة العامة على المصلحة  تراعى ،في عقود القانون الخاص وفةاستƛنائية غير مƋل

بقابليتها للتعديل من جانƔ اإلدارة وحدǋا، كما أن من حقوق تتميز العقود اإلدارية بحيƚ  ،الخاصة
اإلدارة توقيع جزاءات على المتعاقد معها إذ أخل بالتزاماته وفي ذلك خروƜ عن قاعدة المƋلوف في 

  .)1(التي تحكم عقود األفراد" شريعة المتعاقدينالعقد "
أسلوƔ تتعاقد بواسطته السلطة اإلدارية مع أحد  ، ǋو أيضا)أو التزام المرافق العامة(االمتياز    

دارة مرفق عام اقتصادي واستغالله لمدة محدودة، وبالتالي يقوم إلالخاصة،  تأو الشركا األفراد
بƋداء الخدمة العامة على نفقته  ،العامة للشروط التي تضعها اإلدارةوفقا  ،الملتزم أو صاحƔ االمتياز

  .المرفق العام من استغالل ما ينتفع بهوتحت مسؤوليته وبواسطة عماله مقابل 
وبهذا يكون االمتياز عقد إداري ذو طبيعة خاصة إذ يتضمن نوعين من النصوص، األولى نصوص 

، وǋي نصوص األصل أنه االمتيازلية اتجاه السلطة مانحة تعاقدية تتصل بعالقة الملتزم وحقوقه الما
، والƛانية ذلكوجƔ عليها التعويƯ عن األضرار الناجمة عن  عدŇلتهافƎن  ،لمساƩ بهااليƩ لǘدارة 

 وǋي نصوص تخضع لحق اإلدارة في ،لمرفقنصوص تنظيمية يمتد أƛرǋا إلى المنتفعين بخدمات ا
  .  )2(المصلحة العامة ذلك تعديلها كلما تغيرت الظروف واقتضت

  
  ـــــــــــــــــ

، مطبعة 64للبحوƚ القانونية واالقتصادية، العدد  مجلة القانون واالقتصادالنظام القانوني لعقود االمتياز، ر باخشƔ، عمر بن أبو بك :)1(
  .157، ص 1994 ،والكتاƔ الجامعيالقاǋرة جامعة 

  .206، ص 1993اري، دار الكتاƔ الحديƚ، سامي جمال الدين، أصول القانون اإلد): 2(
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ويلزم أن تكون ǋذه المدة  ،عقد محدد المدة حيƚ يعود المرفق بعدǋا إلى الدولة االمتيازعقد     
معقولة فال تكون قصيرة ال تسمح للملتزم بالحصول على ما يعوضه من نفقات المرفق وأخطاره 

   .لمرفق إلى نوع من الملكية الخاصةيتحول ا حتى الالعائد معقول،  وأن يكون ،المالية
 Ɣذا المطلǋ في Ʃالبحرية او صيد المرجاننشاط  خضع لهيي ذنظام االمتياز الندر Ɣستغالل الطحال

إنشاء مؤسسة استغالل و، )الƛانيالفرع ( إنشاء مؤسسة تربية المائيات، )الفرع األول( واإلسفنجيات
  ).الƛالƚالفرع ( الموارد البيولوجية البحرية

  صيد المرجان واستƸالل الƯحالƒ البحرية واǕسفنجيات  اǗمتياز من ƈجل :الفرƱ اǓول
ǍولǓصيد المرجان توقيف :الفقرة ا  

من األسماك اإلسفنج المحار، األسماك الصدفية، والرخويات البحرية  إلى جانƔيعتبر المرجان     
اطا وƛيقا، وبما أن ǋذه األنواع داخلة في ترتبط به ارتب والراقدة التي تعيƫ مستقرة على قاع البحر أ

نطاق الƛروات الطبيعية الحية للجرف القاري، فƎن الدولة الساحلية تمارƩ حيالها حقوق سيادية 
  )1(.وخالصة فيما يخص استغاللها

يشكل المرجان عنصرا أساسيا في السلسلة الغذائية البحرية وإحدى حلقاتها األولى، لذا يكتسي ǋذا     
ان البحري أǋمية بالغة في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي، كما أنه ينفرد بالمميزات الحيو

  :الرئيسية التالية
 * Ưاألنواع من السمك،يشكل مدى جغرافي بالنسبة لبع  
  فوق طبقة صخرية، وƛابت وينم* 
  متر، 200و 0موزع بصفة متباينة فوق طبقة ضيقة على عمق يتراوƟ بين * 
  السنة،/ملم 8تقدر بـ جدا يرة ضعيفة ينمو بوت* 
  .يشكل إحدى أǋم القيم التجارية مقارنة مع كل األنواع البحرية المستغلة* 

بالنظر إلى ǋذه الخصوصيات االقتصادية خاصة والتجارية والطبيعية، ينبغي للمرجان أن يكون      
  .مع اتخاذ إجراءات المحافظة والتسيير المالئمةمنظƃم محل صيد خاص 

لمرسوم ابموجƔ  إلى توقيف صيد المرجان السلطات العمومية الجزائريةأدŇت ǋذه االعتبارات بلذلك 
  .)2(56-01التنفيذي رقم 

ƛم  دون ضوابط علمية وال حتى شرعية، عشوائيا منذ االستقالل المرجان استغالل كان يجري     
  الذي بيŇن شروط استغالل المرجان  )3(95/323بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  ǋذا االستغالل نظŰم

  
  

  ــــــــــــــــ
  ).Ɣ.ق.م.أ(من اتفاقية  77المادة ): 1(
    .4، ص2001-02-18المؤرخة في  13ع .ر.Ɯيتضمن توقيف صيد المرجان، ، 2001-02-15المؤرخ في  ،56-01المرسوم التنفيذي رقم ): 2(
  .5، ص1995-10- 25 المؤرخة في 63ع .ر.، الذي ينظم استغالل الموارد المرجانية، 1995Ɯ-10-21، المؤرخ في 323-95المرسوم التنفيذي رقم ): 3(
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مراقبته، حيƚ كانت المادة األولى منه تشترط حصول المستغل للمرجان، الذي يƛبت تجهيز  وكيفية
Ɣ ن اإلدارة المكلفة بالصيد البحري، حسالسفينة تجهيزا خاصا باستغالل ǋذا المورد، على امتياز م

  .الشروط والكيفيات المحددة في دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم
لم يكن يرتكز على أية معلومة إيكولوجية حول ǋذه بيد أن استغالل المرجان في واقع األمر،     

  .الƛروة وانعكاسات استغاللها
ن يتم صيد المرجان يجƔ أ"  :على ما يليتنص  11- 01من القانون رقم  36المادة وإذا كانت     

  .بصفة عقالنية باالستعانة بتجهيزات وأنظمة غوص مالئمة وفي مناطق معرŇفة
يمكن أن تكون ǋذه المناطق موضوع غلق، عند االقتضاء، من طرف السلطة المكلفة بالصيد البحري 

  .وذلك العتبارات تقنية وعلمية واقتصادية
ألمالك الوطنية، تسلمه السلطة المكلفة بالصيد يخضع صيد المرجان في كل األحوال المتياز على ا

  .البحري المتصرفة لحساƔ الدولة، مقابل دفع إتاوة تحدد عن طريق قانون المالية
  ."تحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان عن طريق التنظيم

  . ايسار 56-01المرسوم التنفيذي رقم  غير أنه لم يصدر حتى اليوم تنظيم بهذا الشƋن، وال يزال
في المياه المرجان يوقف صيد : " على أنه 56- 01المرسوم التنفيذي رقم  تنص المادة األولى من     

، وفي "تغالل ǋذا المورد الخاضعة للقضاء الوطني في انتظار نتائج الدراسات التقييمية الخاصة باس
ƃذا االتجاه كلǋالمجمع الفرنسي  وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية فتCREOCEAN  بالشروع

) 2005-08-02والمؤرخة في  163الصفقة الحاملة التƋشيرة رقم (دراسة لتقييم الƛروة المرجانية في 
ذات  التي ستسمح بالتعرف على المناطق ذات األǋمية االقتصادية التي تفتح لالستغالل ومناطق

  .)1(لمحافظة عليهاألǋمية اإليكولوجية التي تشكل مخزون إعادة تجديد المرجان من أجل ا
مخطط وطني لتهيئة الموارد المرجانية وتسييرǋا، يƋخذ ǋذا كما سوف تؤدي ǋذه الدراسة إلى إعداد 

المخطط بعين االعتبار المبادىء الخاصة بالتقسيم حسƔ المناطق، استغالل المناطق بالتداول، النص 
  ).دفتر الشروط(قواعد االستغالل  على
التي كانت استغالل المرجان وخيمة على العائالت  تكون عواقƔ من جهة أخرى، وحتى ال     

 ƫذا النشاط، أدخلت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، في إطار مخطط اإلنعاǋ تسترزق من
  .االقتصادي، بعنوان قائمة الدعم، ترتيبا خاصا لفائدة مستغلي المرجان

Ŏخص ƚلفائد % 40ص دعم مباشر بنسبة حي ،Ưة مجهزي السفن الذين ينشطون في صيد دون تعوي  
 المرجان بعنوان تحويل النشاط إلى الصيد في الساحل، وǋكذا، تحصل العديد من مستغلي المرجان

  .على مقررات تحويل النشاط
  ـــــــــــــــــ

ناء إلى االندماƜ االقتصادي، المرجع وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر من إعادة الب): 1(
  .86السابق، ص
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مستغل مرجان،  21لوالية عنابة  والموارد الصيديةوعلى سبيل المƛال، سجلت مديرية الصيد البحري 
 السردين،منهم حوŇلوا نشاطهم الستغالل قوارƔ صيد  09 (منهم  10ستجابة لطلƔ تحويل نشاط تم اال

سفن كانت ) 03(، فيما تم بيع ƛالƛة )زوارق الحرف الصغيرة مستغل واحد حوŇل نشاطه الستغالل
   .مخصصة الستغالل المرجان وتم تحويلها إلى سفن ترفيه

) 02(الطارف، فقد ردŇت باإليجاƔ على طلبين  والموارد الصيدية لوالية أما مديرية الصيد البحري
  . )1(مستغلي المرجان) 09(لتحويل النشاط إلى حرف صغيرة من مجموع تسع 

بما -  كافة حقوق مستغلي نشاط صيد المرجانبلكن ماذا عن الطلبات األخرى، أليƩ في ذلك إجحاف 
   ، ومساƩ بمراكزǋم القانونية المكتسبةÞ- فيهم من حوŇل نشاطه

وماذا عن التƋخر الطويل األمد في ظهور نتائج الدراسات التقييمية الخاصة باستغالل ǋذا المورد الهام 
ƛروة بهذا  الستƛمارسنوات ) 07( سبع المغلق منذ ما يناǋز فتح المجالوقف عليها ، والتي يتجدا

  Þ ، توصف بالذƔǋ األحمرالحجم
  استƸالل الƯحالƒ البحرية واǕسفنجيات :ةثانيالفقرة ال

  :على ما يلي 11- 01من القانون رقم  37تنص المادة       
ر امتياز تمنحه السلطة المكلفة بالصيد البحري، يتم استغالل الطحالƔ البحرية واإلسفنجيات في إطا" 

  .مقابل دفع إتاوة تحدد عن طريق قانون المالية
يمكن أن يكون استغالل الطحالƔ البحرية واإلسفنجيات محل توقيف عند االقتضاء من طرف السلطة 

  .المكلفة بالصيد البحري وذلك العتبارات تقنية وعلمية واقتصادية
  ."ح االمتياز عن طريق التنظيمتحدد شروط وكيفيات من

 محلاستغالل الطحالƔ البحرية واإلسفنجيات  ، ويبقىغير أنه لم يصدر حتى اليوم تنظيم بهذا الشƋن
  .فراƷ قانوني

 Ʊمتياز: الثانيالفرǗسسة تربية المائيات من اƊم ƅنشاƋ جلƈ  

تمنحه  امتيازفي إطار  11-01قانون رقم المن  21المادة تتم ممارسة تربية المائيات، بمقتضى      
  .السلطة المكلفة بالصيد البحري، بحيƚ تحدد شروط وكيفيات منحه عن طريق التنظيم

شروط ، الذي يحدد 2004- 11- 21مؤرخ في ال 373-04وتطبيقا لذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم 
ادته الƛانية على في محيƚ نص  ،)2(من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك االمتيازمنح 
االمتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات ǋو العقد اإلداري الذي تمنح إدارة األمالك " :أن

شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية أو معنويا يخضع للقانون الجزائري، مساحات  تهالوطنية بواسط
  .أو مائية/برية و

  ــــــــــــــــــــ
)1 :( Ʃ87المرجع السابق، صنف.  
 )2 :(Ɯ.ذا المرسوم  ،.16، ص 2004-11- 24مؤرخة في ال ،75ع .رǋ خر في صدورƋالحظ الت) ر منƛ11-01سنوات بعد قانون رقم  3أك .(  
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  .أدناه ملف االمتياز 7تدرƩ اللجنة المؤسسة بموجƔ المادة 
  ".ال يمكن إعداد ǋذا االمتياز إال بعد ترخيص من الوزير المكلف بالصيد البحري

دراسة ملف طلƔ االمتياز من اللجنة المؤسسة  ني أن االمتياز تمنحه إدارة األمالك الوطنية بعدǋذا يع
  .ترخيص من الوزير المكلف بالصيد البحري من ǋذا المرسوم، وبعد 7بموجƔ المادة 

  .ندرƩ فيما يلي كيف يتم ذلك بعد أن نتعرف على خصائص االمتياز في ǋذا النشاط
ǍولǓمتيازخصائص : الفقرة اǗسسة تربية المائيات اƊم ƅنشاƋ جلƈ من   

 باإلضافة إلى توفر االمتياز في ǋذا النشاط على الخصائص العامة في كونه عقد إداري يعبر عن    
تسيير مرفق عام يتميز أيضا بخصائص أخرى تضفي   اتفاق اإلدارة العامة مع شخص معين على 
  .ا النشاطǋذ عليه طابع الخصوصية واالرتباط مع طبيعة

Ǘوƈ- ƱوƮالمو Ƙنه امتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية  :من حيƋذا االمتياز بǋ د موضوعŇحد
  .)1(تربية المائياتزرع و المائيات ويخصص لممارسة نشاطات

،  04/373من المرسوم التنفيذي رقم  2بمقتضى المادة  ،متيازيبرم عقد اال :من حيƘ اǓشخاص -ثانيا
وأحد األفراد شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو ) مانحة االمتياز(الوطنية  بين إدارة األمالك

وال يتم إعداده إال بعد ترخيص من ، )صاحƔ االمتياز(لقانون الجزائري شخص معنوي خاضع ل
  .الوزير المكلف بالصيد البحري، لكن النصوص لم تبين كيف يتم ذلك

ليƩ في ذلك خرق لمبدأ حرية االستƛمار الذي أنبيÞ لماذا اشتراط الجنسية الجزائرية وإقصاء األجƛم 
   Þ، الوطني واألجنبييرفƯ التمييز بين الشخصين

على كون االمتياز شخصي غير قابل  373-04من المرسوم التنفيذي رقم  4تنص المادة       
  .مناولةللتنازل، وال يمكن أن يكون موضوع 

عني أنه غير قابل للتنازل وغير قابل لالنتقال، لكن باعتبار أن االمتياز يكتسي طابعا شخصيا، ǋذا ي
 « sous-location »بينما النص باللغة الفرنسية يستعمل مصطلح  ،"مناولة"مصطلح استعمال لماذا 

من المرسوم التنفيذي رقم  10كما ǋو وارد في المادة  Þ"اإليجار من الباطن"والذي يترجم عادة إلى 
ع مؤسسات استغالل الموارد البيولوجية البحرية وشروط إنشائها الذي يحدد مختلف أنوا ،05-184

  ."وǗ يمكن ƋيجارǇ من الباƯن االمتياز شخصي وغير قابل للتنازل" ، وقواعد استغاللها
الذي تمنح إدارة األمالك الوطنية بواسطته شخصا  زƔ، ألن األمر يتعلق باالمتيااالصوعين  وǋو

  .معنىللǋي األصح واألوفى "اإليجار من الباطن"وبالتالي عبارة  ،ƈو مائية/مساحات برية وجزائريا 
، 2001-12-12، المؤرخ في 18- 01في نص القانون رقم  " المناولة" نجد مصطلح في الحقيقة، 

  ، حيƚ نصت هفعرŎ، دون أن يŃ)2(الذي يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  ــــــــــــــــــ

  .373-04المرسوم التنفيذي رقم من دفتر الشروط الملحق ب 2دة والما 373-04من المرسوم التنفيذي رقم  4-2 :أنظر المواد :)1(
)2 :(Ɯ.4، ص 01- 12-15، المؤرخة في 77ع .ر.  
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  :منه على ما يلي 20المادة 
  .الصغيرة والمتوسطة تعتبر المناولة األداة المفضلة لتكƛيف نسيج المؤسسات"

  ." لمناولة بسياسة ترقية وتطوير بهدف تعزيز تنافسية االقتصاد الوطنيتحظى ا
منه على تƋسيƩ مجلƩ وطني مكلف بترقية المناولة يرأسه الوزير المكلف  21كما نصت المادة 

والمؤسسات والجمعيات  اإلداراتالصغيرة والمتوسطة، ويتشكل من ممƛلي  بالمؤسسات والصناعات
  .المعنية بترقية المناولة

، 2003- 04- 22، المؤرخ في 188-03رقم وتطبيقا ألحكام ǋذه المادة صدر المرسوم التنفيذي 
  .)1(والذي يتضمن تشكيلة المجلƩ الوطني المكلف بترقية المناولة وتنظيمه وسيره

  .باللغة الفرنسية مقابل مصطلح المناولة" sous-traitance"وفي كال النصين تم اعتماد مصطلح 
له لغة خاصة ومميŇزة، ينبغي أن تنطوي على كما  له مقوماته وأصوله، نون علم،القا وباعتبار

مطابقة ترجمتها، فƎننا نالحظ أن المشرع  ةضرورمع مصطلحات دقيقة، مضبوطة، وموحدة، 
  .الجزائري ال يتحكم في ذلك

مل المشرع يستع) -العقود الواردة على العمل-القسم الƛالƚ من الباƔ التاسع( ففي التقنين المدني
ف المادة ، حيƚ تعرŎ"المقاولة الفرعية"باللغة الفرنسية مقابل مصطلح " sous-traitance"مصطلح 

عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي : "من ǋذا التقنين المقاولة بƋنها 549
  ."عمال مقابل أجر يتعهد به المتعاقد اǓخر

يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو في : " التقنين على أنه نفƩمن  564وتنص المادة 
إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة ) sous-traitant(جزء منه إلى مقاول فرعي 

  .العمل تفترƯ االعتماد على كفاءته الشخصية
  ."ملولكن يبقى في ǋذه الحالة مسؤوال عن المقاول الفرعي تجاه رƔ الع

، فالمشرع )- أحكام تعاقدية–القسم السادƩ من الباƔ الرابع ()2(أما في قانون الصفقات العمومية
، حيƚ تنص "التعامل الƛانوي"باللغة الفرنسية مقابل مصطلح " sous-traitance"يستعمل مصطلح 

 قة في إطاريشمل التعامل الƛانوي جزءا من موضوع الصف: " من ǋذا القانون على ما يلي 94المادة 
  ".التزام تعاقدي يربط المتعامل الƛانوي مباشرة بالمتعامل المتعاقد التابع للمصلحة المتعاقدة

باللغة الفرنسية مقابل عبارة المقاولة الفرعية " sous-traitance"وǋكذا يستعمل المشرع مصطلح  
  .ناولةتارة، وتارة مقابل عبارة التعامل الƛانوي، وتارة أخرى مقابل مصطلح الم

  مناولة في النص باللغة العربيةÞ البمصطلح  373- 04من المرسوم التنفيذي رقم  4ماذا تقصد المادة ف 
  :على ما يليالملحق بهذا المرسوم من دفتر الشروط النموذجي  12تنص المادة     

  ــــــــــــــــــــ
)1:(Ɯ.8، ص2003-04-23، المؤرخة في 29ع .ر.  
  .، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية2002-07- 24، المؤرخ في 250- 02ئاسي رقم انظر المرسوم الر):2(
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في حالة وفاة صاحƔ االمتياز، يمكن ذوي حقوقه االستمرار في استغالل االمتياز وعليهم لهذا "
  الغرƯ، توجيه طلƔ امتياز مرفقا بالملف القانوني إلى الوزير المكلف بالصيد البحري في أجل ستة

  ".بتداء من تاريƣ الوفاةأشهر ا) 6(
ƛيمكن للور Ʃيرتبط منحه  شخصي زأن االمتيا راالمتياز باعتباة االستمرار في استغالل على أي أسا

 بمصطلح إذن بتوفر صفات وخصائص معينة في صاحƔ األعمال أو طالƔ االمتيازÞ أو ماذا يقصد
   Þل يسقط حقه قي ذلكي إيداع طلبه ǋما حكم من تƋخر ففي مفهوم ǋذا المرسومÞ و "شخصي"

 االمتيازمن دفتر الشروط النموذجي الخاص بهذا  2المادة  تنص :من حيƘ المجال اǕقليمي -ثالثا
يعطي عقد االمتياز صاحƔ االمتياز حقا حصريا إلنشاء مؤسسة لتربية المائيات على " :على ما يلي

ي األمالك الوطنية العمومية للري، أو القطعة الممنوحة له في األمالك الوطنية العمومية البحرية، أو ف
  ".ممارسة نشاطه المتمƛل في تربية المائيات والزرع لغرƯ القاريةفي األمالك الوطنية العمومية 

جال اإلقليمي لالمتياز ǋو حدود القطعة الممنوحة لصاحبه في األمالك الوطنية وبهذا يكون الم      
التي يتم الترخيص بامتالكها بواسطة عقد االمتياز طبقا للمادة العمومية البحرية أو القارية أو للري، و

أو برية من أجل تشغيل المؤسسة /يتم الترخيص بامتالك مساحة مائية و":من دفتر الشروط النموذجي 6
  ".بواسطة عقد امتياز

القطعة  أنه يعرف جيدادفتر الشروط النموذجي،  من 14حسƔ المادة  ،يفترƯ من صاحƔ االمتيازو
منوحة له ويتسلمها على الحالة التي يجدǋا فيها يوم استالمه ملكيتها وال يستطيع أن يمارƩ أي طعن ال

  .ضد الدولة، ألي سبƔ كان
، ال يمكن أن توسع المساحات المنوƟ 373-04التنفيذي رقم  من المرسوم 6كما أنه بمقتضى المادة 

ƚ تتم الموافقة على التوسيع حسƔ نفƩ الكيفيات امتيازǋا أƛناء االستغالل إال إذا تم بلوƷ األǋداف، حي
  .التي منح االمتياز على أساسها

مدŇة االمتياز  373-04التنفيذي رقم  من المرسوم 5حددت المادة  :من حيƘ المجال الزمني -رابعا
  .  سنة قابلة للتجديد ضمنيا) 25(بخمƩ وعشرين 

 ودون إبرام عقد جديدÞ Þجديدǋل يعني ذلك دون تقديم طلÞ  Ɣماذا يقصد بعبارة ضمنيا

  تربية المائيات  ةƋنشاƅ مƊسس من ƈجل متيازاǗمنƞ : الفقرة الثانية
نة وإتباع ، ينبغي مراعاة شروط معيŊتربية المائيات إنشاء مؤسسة لمن أج متيازاالللحصول على 
  Þنات الممنوحة للمستƛمرينالضما مجملفهل راعى المشرع في وضعها  إجراءات محددة،

  :من ƈجل Ƌنشاƅ مƊسسة تربية المائيات Ưلƒ اǗمتياز -ƈǗو
1- ƒلƯال ƱيداƋ:  373-04التنفيذي رقم  من المرسوم 9أحالت المادة  Ɣتحديد محتوى ملف طل

االمتياز إلى قرار يتخذه الوزير المكلف بالصيد البحري، وتطبيقا لذلك صدر القرار المؤرخ في 
23/03/2005Ɣالذي يحدد محتوى ملف طل ، ƚاالمتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات، حي  
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  :يحتوي الملف اإلداري، أن يحتوي على ملف إداري وآخر تقني )1(منه 02اشترطت المادة  
طلƔ امتياز معد على استمارة قانونية كما ǋو محدد في الملحق األول  :ǖشخاص الطبيعيةلبالنسبة *

 مستخرƜ من صحيفة السوابق القضائية التعريف الوطنية، نسخة طبق األصل من بطاقة بهذا القرار،
 أشهر، شهادة الجنسية، شهادة الحالة المدنية،) 3(قل من ƛالƛة أ إلىريخها ايعود ت) 03بطاقة رقم(

 Ɣمصفى، دفتر الشروط يوقعه قانونا صاح Ɣاالمتيازشهادة كشف الضرائ.  
ارة قانونية كما ǋو محدد في الملحق األول طلƔ امتياز معد على استم: بالنسبة لǖشخاص المعنوية*

قوانين األساسية، نسخة من النشرة الرسمية لǘعالنات القانونية المتضمنة البهذا القرار، نسخة من 
  .)2(إنشاء الشركة، دفتر الشروط موقع قانونا من طرف مسير الشركة

     Ňامخط ،دراسة جدوى: محتوى الملف التقني 04نت المادة في حين بيƛإنشاء  رط إجمالي، تقييم أ
  .هذا القراربملحق الƛاني النتائج التحاليل المعدة وفقا للقائمة المحددة في  ،المؤسسة على البيئة

، بواسطة 373-04رقم  من المرسوم التنفيذي 10يرسل ملف طلƔ االمتياز، بموجƔ المادة      
التي تتولى أمانة  ة المكلفة بالصيد البحري،مع اإلشعار باالستالم، أو يودع لدى اإلدار رسالة مضمونة

  .  مع شهادة إيداع الملف اللجنة المكلفة بدراسة طلبات االمتياز،
2- ƒلƯعلى  ،373-04التنفيذي رقم  من المرسوم 7بمقتضى المادة  :دراسة وفحص ال Ʃتؤس

 بية المائيات،لتر من أجل إنشاء مؤسسة االمتيازمستوى كل والية، تحت سلطة الوالي، لجنة لمنح 
 مدير األمالك الوطنية، مدير الصيد البحري والموارد الصيدية، :كل من ممƛلي اإلدارات اǓتيةتتش

 محافظ الغابات، مدير النقل، مدير السياحة والنقل، الح الفالحية،ـمدير المص مدير الموارد المائية،
  .لجنةتتولى اإلدارة المكلفة بالصيد البحري أمانة الو، مفتƫ البيئة

  :)3(اللجنة بما يƋتيǋذه تكلƃف 
  دراسة ملفات طلƔ االمتياز من أجل إنشاء مؤسسات لتربية المائيات، -
 ،)avis technique sur la fiscalité de ces projets(إعطاء رأي تقني حول جدوى ǋذه المشاريع  -

 منحها، تحديد، عند االقتضاء، األراضي إلقامة مؤسسات تربية المائيات وتنفيذ كيفيات -

 .ضمان متابعة إنجاز ǋذه المؤسسات -

وبالنظر إلى ǋذه االختصاصات المتعددة، تتمƛل مهمة اللجنة األساسية في دراسة ملفات االمتياز 
 وإعطاء رأي تقني، وǋي بذلك ǋيئة استشارية يشكل تدخƃلها ضرورة ملحة في النشاطات المقننة، طبقا

التي تستوجƔ أن يوضح النص التنظيمي السلطة  40-97رقم  من المرسوم التنفيذي 5لما أكدته المادة 
  .المكلفة بدراسة طلƔ ممارسة النشاط المقنن

  ــــــــــــــــــ
)1 :(Ɯ.31، ص2005- 06-29، المؤرخة في 45ع .ر.  
  .مصفى بالنسبة لǖشخاص المعنويةالشهادة كشف الضرائƔ نالحظ إغفال النص ل): 2(
  .لمرسوممن ǋذا ا 8أنظر المادة  :)3(
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   :من ƈجل Ƌنشاƅ مƊسسة تربية المائيات اǗمتياز تسليم -ثانيا
إدارة األمالك  من قبل االمتياز منحي، 373-04التنفيذي رقم  المرسوممن  2/1طبقا لنص المادة       

متيازات من أجل إنشاء مؤسسات أيضا على أنه في حالة اإلبقاء على اال 19الوطنية، وتنص المادة 
  مائيات التي سبق منحها قبل إصدار ǋذا المرسوم في الجريدة الرسمية تسلم إدارة األمالكلتربية ال

  .وفي ذلك تƋكيد على أن عقد االمتياز تسلمه إدارة األمالك الوطنيةالوطنية عقد امتياز جديد، 
..." اتلجنة لمنح امتيازات من أجل إنشاء مؤسسات لتربية المائي...تؤسƩ" 7 من المادة 1وتبقى الفقرة

الذي يخول إدارة األمالك الوطنية  من ǋذا المرسوم، 2محل إعادة نظر ألنها تناقƯ نص المادة 
التي تقتصر على دراسة ملفات طلƔ االمتياز، كما تتناقƯ ومهام ǋذه اللجنة صالحية منح االمتياز، 

مؤسسات تربية  إعطاء رأي تقني حول جدوى ǋذه المشاريع، تحديد، عند االقتضاء، األراضي إلقامة
 .ضمان متابعة إنجاز ǋذه المؤسسات، وليƩ منح االمتياز المائيات وتنفيذ كيفيات منحها،

 التي يجƔ أن تبƚ فيها ǋذه اللجنة في طلƔتوضيح اǓجال  373-04المرسوم التنفيذي رقم  أغفل     
البحري إلعداد  متى وكيف يتم الترخيص من قبل الوزير المكلف بالصيدلم يبيŇن كما  ،االمتياز
 ،قرارǋا للمعني باألمر Ƹ اإلدارة المكلفة بالصيد البحري التي أودع لديها الطلƔوال كيف تبل ،االمتياز

وال اǓجال التي تستغرقها في ذلك، رغم أǋمية كل ذلك بالنسبة  ،باعتبارǋا ǋي من يتولى أمانة اللجنة
   .وتعسفهادارة ح المجال لتالعƔ وتماطل اإللمنجز األعمال، مما قد يفس

ن عدم تحديد اǓجال التي تلتزم بها اإلدارة في منح االمتياز يƛير إشكال تحديد األجل الذي يبدأ فيه كما أ
ليعتبر موقفها ǋذا في مجال  ،الة سكوتاالعتداد بالسكوت، أي الميعاد الذي تصبح فيه اإلدارة في ح

  .ي إنجاز األعمالقانون األعمال قبوال للطلƔ تبرره السرعة والتبسيط ف
على تبرير قرار رفƯ طلƔ االمتياز  373-04رقم  من المرسوم التنفيذي 11المادة نصت     

لتين يمكن أن من نفƩ المرسوم صراحة على حا 12كما نصت المادة  ،وتبليغه إلى طالƔ االمتياز
  :عندمايرفƯ فيها االمتياز، 

  ،ال يستوفي المشروع المتطلبات التقنية -
  . )1(المشروع المخطط الوطني لتربية المائياتال يطابق  -
  األساسية للمستƛمر، إال أن حالتي الرفƯ  الضماناتإحدى إن تبرير قرار الرفƯ وتبليغه يشكل    

، وبذلك ال نجزم رة لمراعاة اعتبارات أخرى تقدرǋاذكورة ليست مضبوطة بدقة فالمجال مفتوƟ لǘدامال
  . االمتيازباالختصاص المقيد لǘدارة في منح 

  
  

  ــــــــــــــ
الذي يحدد شروط إعداد المخطط الوطني لتنمية نشاطات الصيد  2003-11- 22المؤرخ في  493-03أنظر المرسوم التنفيذي رقم ): 1(

  .3، ص2003-12-21، المؤرخة في 80ع .ر.Ɯ ،يهلالبحري وتربية المائيات والموافقة ع



 تربية المائياتوشروط االلتحاق بنشاط الصيد البحري                                                         :   الفصل األول
 

 216

، تقديم طعن في طلبه من ǋذا المرسوم، في حالة رفƯ 13 المادة بمقتضىيمكن طالƔ االمتياز،      
ات جديدة أو تبريرات أجل ال يتعدى شهرين ابتداء من تاريƣ تبليƸ قرار الرفƯ، مع تقديم معلوم

  .لتدعيم طلبه
دون إضافات جديدة لن يجدي نفعا،  مإذا كان الرفƯ مبررا فƎنه من المؤكد أن الطعن الذي يقدحقيقة، 

متياز أن يمتƛل ويستجيƔ للشروط القانونية المقررة قبل تقديم الطعن الذي تجتمع اللجنة فعلى طالƔ اال
  .ألجل دراسته والرد عليه

 نصت ، حيǋƚذا المرسوم من 16المادة تƛيره تجدر اإلشارة في ǋذا المقام إلى غموƯ قانوني     
ويوافق  ببحيرتي أوبيرة والمالƟ ستين لتربية المائياتيؤسƩ االمتياز من أجل إنشاء مؤس" :يلي على ما

  ".والمذكور أعاله 2002-12-24المؤرخ في  11- 02عليه طبقا ألحكام القانون رقم 

يحدد كيفية منح امتياز الذي ، 280-03يذي رقم تنفال مالمرسوǋذه المادة أغفلت  األمر، واقعلكن في 
 Ɵتطبيقا  والذي صدر، )1()الطارف والية(األمالك الوطنية وإعداده الستغالل بحيرتي أوبيرة ومال

المتضمن  11- 02من القانون رقم  88، وطبقا ألحكام المادة 11- 01من القانون رقم  21ألحكام المادة 
  .ذكره ضمن تƋشيراته 373- 04التنفيذي رقم  المرسوم، كما أغفل 2003قانون المالية لسنة 

بمقتضى المادة  ،)والية الطارف(يرة ومالƟ أوب يتم منح امتياز األمالك الوطنية الستغالل بحيرتي    
، عن طريق المزايدة حسƔ دفتري الشروط الخاصين بكل 280-03التنفيذي رقم  من المرسوم 02

  .بحيرة، والملحقين بهذا المرسوم
سنة، بصفة  25تحدد مدته بـو، على حدى يمنح ǋذا االمتياز لمتعامل واحد بالنسبة لكل بحيرة    

  .)2(سƣمؤقتة وقابلة للف
الحق في الصيد القاري، الحق في إنشاء  "بحيرة أوبيرة"يترتƔ على االمتياز من أجل استغالل     

   . واستغالله، الحق في إنجاز وتنصيƔ تجهيزات وǋياكل مرفقة باالستغالل عمركز للتربية والزر
رة، الحق في جني الحق في الصيد بالبحي "بحيرة مالƟ"يترتƔ على االمتياز من أجل استغالل بينما 

) المحار، بلح البحر(األصداف ƛنائية القوقعة، الحق في إقامة حضيرة ومركز لتربية األصداف 
الحق في  واستغاللها، وحدة لتربية سمك الجمبري واألصداف ƛنائية القوقعة إقامةواستغاللها، الحق في 

  .  )3(إنجاز تجهيزات وǋياكل مرفقة باالستغالل ووضعها

  
  
  

  ــــــــــــــــــ
، الذي يحدد كيفية منح امتياز األمالك الوطنية وإعداده الستغالل بحيرتي 2003- 08- 23المؤرخ في  ،280-03التنفيذي رقم  مالمرسو): 1(

 Ɵوالية الطارف(أوبيرة ومال(، Ɯ.13، ص2003-08- 24، المؤرخة في 51ع.ر.  
  .280-03التنفيذي رقم من المرسوم  5و 3انظر المادتين  ):2(
  .من دفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز األمالك الوطنية وإعداده الستغالل بحيرة أوبيرة، الملحق بالمرسوم السابق ذكره 18انظر المادة ): 3(
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سمك األنقليƩ  :كما تجدر اإلشارة إلى نص خاص تضمن تربية نوع معين من األسماك    
)l’anguille( و المرسوم التنفيذي رقم أال ،ذو القيمة التجارية العالية جداǋالمؤرخ في  ،372- 06 و

19-10-2006،  Ʃ1(الذي يحدد دفتر الشروط النموذجي من أجل استغالل سمك األنقلي(.  
 ƚامتياز يمنح االمتياز من أجل استغالل سمك األحي Ʃعلى أسا Ʃالوطنية ووفقا  األمالكنقلي

  .لمواصفات دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم
  .)2(سنوات قابلة للتجديد 05يمنح ǋذا االمتياز لمتعامل واحد بالنسبة لكل موقع، وتحدد مدته بـ

   Ňطونقة ومفرق/كيفيات منح االمتياز بالنسبة لموقعي مسيدةبين  372-06المرسوم التنفيذي رقم ز مي 
طونقة /المتعلقة بمسيدةكيفيات منح االمتياز في المواقع األخرى غير تلك  وبينالتابعين لوالية الطارف 

طونقة ومفرق /على مستوى موقعي مسيدة االمتياز من أجل استغالل سمك األنقليƩ ، إذ يمنحومفرق
حيƚ يخوŇل محضر  ،التابعين لوالية الطارف عن طريق المزايدة ألعلى عرƯ على مستوى الوالية

 ،)3(ختصة بƎدارة األمالك الوطنيةالمزايدة للمزايد الحق في طلƔ إعداد عقد امتياز من قبل المصالح الم
طونقة ومفرق عن طريق تƋسيƩ /االمتياز في المواقع األخرى غير تلك المتعلقة بمسيدةǋذا بينما يمنح 

على مستوى واليات الطارف وسكيكدة وجيجل  من أجل استغالل سمك األنقليƩ لمنح االمتيازات لجنة
تحت غانم ووǋران وعين تيموشنت ومعسكر والشلف ومست وبجاية وتيزي وزو وبومرداƩ وتيبازة

من أجل استغالل سمك األنقليƩ، تقديم رأي  تكلف بدراسة ملفات طلƔ االمتيازحيƚ ، سلطة الوالي
 .استغالل سمك األنقليƩ تقني حول إمكانية إنجاز المشروع، تحديد مساحة االمتياز، ضمان متابعة

ة الحق في إعداد عقد امتياز من اإلدارة المكلفة عندما يتم قبول طلƔ االمتياز، يخوŇل محضر اللجن
   .04/373التنفيذي رقم  المرسوم وفي ذلك تطابق مع األحكام العامة التي قرŇرǋا، )4(باألمالك الوطنية

 ƱالفرƘالل الموارد البيولوجية البحرية: الثالƸسسة استƊم ƅنشاƋ جلƈ متياز منǗا  
ليحدد  ،184-05صدر المرسوم التنفيذي رقم  11-01رقم  من القانون 40تطبيقا ألحكام المادة     

  .وقواعد استغاللهاإنشائها مختلف أنواع مؤسسات استغالل الموارد البيولوجية البحرية وشروط 
من ǋذا المرسوم إنشاء مؤسسة استغالل الموارد البيولوجية البحرية إلى الحصول  4خضع المادة ت

تنازل بموجبه إدارة األمالك الوطنية لشخص طبيعي من جنسية تي داري الذالعقد اإل وǋو، امتيازعلى 
جزائرية أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري على مساحات تابعة لǖمالك الوطنية العمومية 

  .بعد ترخيص من الوزير المكلف بالصيد البحري ودراسة من اللجنة المؤسسة البحرية،
  

  ــــــــــــــــــ
)1:( Ɯ.22، ص 2006- 10-28لمؤرخة في ا ،67ع .ر.  
  .372-06المرسوم التنفيذي رقم من  7-6انظر المادتين ): 2(
  .من المرسوم السابق 17إلى  09المواد من  ،طونقة ومفرق/مسيدة انظر في تفصيل كيفيات منح االمتياز بالنسبة لموقعي):3(
من نفƩ  23إلى  18من  ، الموادطونقة ومفرق/لك المتعلقة بمسيدةفي المواقع األخرى غير ت انظر في تفصيل كيفيات منح االمتياز :)4(

  . المرسوم
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ǍولǓمتياز : الفقرة اǗجخصائص اƈ الل الموارد البيولوجية البحرية  لمنƸسسة استƊم ƅنشاƋ  
باإلضافة إلى توفر امتياز إنشاء مؤسسة استغالل الموارد البيولوجية البحرية على الخصائص العامة 

   .متياز، له خصائص أخرى تميزه عن غيره نظرا الرتباطه بطبيعة ǋذا النشاطفي عقود اال
Ǘوƈ- ƱوƮالمو Ƙالمادة  :من حي Ɣذا المرسوم، العقد اإلداري الذي تتنازل  4يعد االمتياز، حسǋ من

  .بموجبه إدارة األمالك الوطنية على مساحات تابعة لǖمالك الوطنية العمومية البحرية
 من 2تعرŎف المادة حيƚ ، ةإنشاء مؤسسة الستغالل الموارد البيولوجية البحري ǋذا االمتياز يخص

مؤسسة استغالل الموارد البيولوجية البحرية بƋنها كل منشƋة لعتاد  184-05المرسوم التنفيذي رقم 
  .جود في األمالك العمومية البحريةالصيد البحري الƛابت المو

  :تغالل الموارد البيولجية البحرية في صنفينمنه أيضا مؤسسات اس 3كما صنفت المادة 
  ،ةمؤسسات الصيد بواسطة شباك الصيد الƛابت -
 .مؤسسات الصيد بواسطة مصايد أو أقفاص قارة -

االمتياز ǋذا  تخصيصعلى صراحة  184-05المرسوم التنفيذي رقم نفƩ من  10 تنص المادةو
  . صايد أو أقفاص قارةالصيد بممؤسسات الصيد بشباك صيد ƛابتة ومؤسسات  لالستغال

 Ɣمن  14المادة على أن تحدد الخصائص التقنية لمؤسسات استغالل الموارد البيولوجة البحرية، حس
   .ǋذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري

ǋما إدارة من ǋذا المرسوم،  4حسƔ المادة  ،أطراف عقد ǋذا االمتياز :من حيƘ اǓشخاص -ثانيا
شخص معنوي خاضع للقانون وشخص طبيعي جزائري أو ) مانحة االمتياز(وطنية األمالك ال
، فتخرق مبدأ عدم التمييز بين الوطني الشخص األجنبي ي ǋذه المادةقصتماذا كن لل الجزائري،

  Þواألجنبي الذي كرŇسه قانون االستƛمار
ازل وال يمكن إيجاره من وغير قابل للتن يمن ǋذا المرسوم على أن االمتياز شخص 10تنص المادة    

من دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم على إمكانية  9دة افي حين تنص الم، الباطن
االمتياز، في حالة وفاته في استغالل االمتياز، وعليهم، لهذا الغرƯ صاحƔ استمرار ذوي حقوق 

يد البحري، في أجل ستة أشهر ملف طلƔ االمتياز مرفقا بملف قانوني إلى الوزير المكلف بالص إرسال
  .ابتداء من تاريƣ الوفاة

ولماذا يرسل ماذا يقصد بشخصي وغير قابل للتنازل إذنÞ Þ االستمرارلكن على أي أساƩ يتم ǋذا 
  وǋل يسقط الحق في االستمرار في استغالل االمتياز إذ تƋخر إيداع طلƔ ذلكÞ Þالملف إلى الوزير

بحدود المساحة التابعة لǖمالك  االمتيازيتحدد المجال اإلقليمي لهذا : من حيƘ المجال اǕقليمي - ثالثا
تنازل عنها إدارة األمالك الوطنية لصالح صاحƔ االمتياز، بعد أن تالوطنية العمومية البحرية التي 

  .تعين حدودǋا اللجنة المكلفة بدارسة طلبات االمتياز
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مؤسسة الستغالل الموارد البيولوجية  إنشاءل منح االمتياز من أجي: من حيƘ المجال الزمني -رابعا
) 6(لمدة ست ، 184-05المرسوم التنفيذي رقم دفتر الشروط الملحق من  2بموجƔ المادة  ،البحرية

  . سنوات قابلة للتجديد حسƔ نفƩ األشكال المعتمدة لمنح االمتياز
  Þ من ذلكلكن ما الحكمة  ،دǋذا يعني تقديم طلƔ جديد وإتباع نفƩ اإلجراءات األولى وإبرام عقد جدي

مقارنة بمدة امتياز إنشاء (مدة قصيرة لالستفادة من ǋذا االمتيازÞ  تأليس ،سنوات بالتحديد ƛ6م لماذا 
من  12مع العلم أن اإلدارة المانحة لالمتياز يمكنها بمقتضى المادة ) "سنة 25"مؤسسات تربية المائيات 

  .دتهǋذا المرسوم أن تعدل االمتياز أو تقلص م
Þزاǋيكون القطاف جا ƚنا يتعلق فقط بالصيد دون التربية حيǋ ل ألن األمرǋ  

  استƸالل الموارد البيولوجية البحرية  ةمتياز من ƈجل Ƌنشاƅ مƊسساǗمنƞ : الثانيةالفقرة 
  :جملة من الشروط وإتباع إجراءات معينة ندرسها فيما يليلحصول على ǋذا االمتياز، ينبغي مراعاة ل

Ǘوƈ- Ư ƒجلƈ متياز منǗالل الموارد البيولوجية البحرية لاƸسسة استƊم ƅنشاƋ:  
1- ƒلƯال ƱيداƋ:  184-05المرسوم التنفيذي رقم  من 7أحالت المادة  Ɣتحديد محتوى ملف طل

ي وتطبيقا لذلك صدر القرار المؤرخ ف ،االمتياز إلى قرار يتخذه الوزير المكلف بالصيد البحري
الستغالل الموارد  د محتوى ملف طلƔ االمتياز من أجل إنشاء مؤسسة، الذي يحد06/08/2006

على ملف إداري وآخر تقني، يحتوي منه أن يحتوي  02، حيƚ اشترطت المادة )1(البيولوجية البحرية
  :الملف اإلداري

قانونية كما ǋو محدد في الملحق األول  مطبوعةطلƔ امتياز معد على : ǖشخاص الطبيعيينلبالنسبة *
ǖصل من بطاقة التعريف الوطنية، مستخرƜ من صحيفة تها لبقاطمصادق على مذا القرار، نسخة به

أشهر، شهادة الحالة المدنية، ) 3(يعود تاريخها إلى أقل من ƛالƛة ) 03بطاقة رقم(السوابق القضائية 
Ɯاالمتياز من شهادة مستخر Ɣمصفى، دفتر الشروط يوقعه قانونا صاح Ɣالضرائ.  

قانونية كما ǋو محدد في الملحق األول مطبوعة طلƔ امتياز معد على : ينǖشخاص المعنويبالنسبة ل*
نسخة مصادق على مطابقتها  قوانين األساسية،المن مصادق على مطابقتها لǖصل بهذا القرار، نسخة 

قانونا مسير  هوقعي، دفتر الشروط مستخرƜ من شهادة الضرائƔ مصفىلǖصل من السجل التجاري، 
  : محتوى الملف التقني 04في حين بيŇنت المادة ركة، الش

  .نتائج التحاليل المبينة في القائمة المرفقة في الملحق الƛاني بهذا القرار ،اقتصادية-تقنيةدراسة 
، الذي يحدد 2005-03-23المؤرخ في  نالحظ أن ǋذه األحكام تماƛل إلى حد كبير أحكام القرار     

ǋذا القرار أغفل شهادة لكن ن أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات، محتوى ملف طلƔ االمتياز م
  نسخة مصادق على  ، كما أنه أضاف بالنسبة لǖشخاص المعنويينلǖشخاص الطبيعيين الجنسية بالنسبة

  
  ـــــــــــــــــــ

)1 :(Ɯ.30، ص2006- 12-11، المؤرخة في 80ع .ر. 
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كما ذكر ، 2005-03-23المؤرخ في  ها القرارمطابقتها لǖصل من السجل التجاري الذي أغفل
Ɯمصفى،  مستخر Ɣعالنات القانونية المتضمنة وحذف من شهادة الضرائǘنسخة النشرة الرسمية ل

  . المؤسسة على البيئة ءمحتوى الملف التقني تقييم آƛار إنشافي كما حذف ، إنشاء الشركة
في ظرف موصى  ،184-05التنفيذي رقم  المرسوممن  8المادة  حسƔيرسل ملف طلƔ االمتياز،     

  .شهادة إيداع الملف البحري أو يودع لديها وتسلمه عليه مع وصل استالم إلى اإلدارة المكلفة بالصيد
2- ƒلƯعلى مستوى كل والية، تحت سلطة الوالي، :دراسة وفحص ال Ʃالمادة  تؤس Ɣمن  5بموج

ت من أجل إنشاء مؤسسات استغالل الموارد لجنة لمنح اإلمتيازا ،184-05التنفيذي رقم  المرسوم
ة الصيد البحري والموارد الصيدية، مديري :مƛلي اإلدارات اǓتيةمالبيولوجية البحرية، تتكون من 

 .مدير البيئة ممƛل اإلدارة البحرية المحلية، مدير الموارد المائية، مديرية األمالك الوطنية،

  .أمانة اللجنة حيƚ تتولى اإلدارة المكلفة بالصيد البحري
  :يلي بما من نفƩ المرسوم 6وتكلف ǋذه اللجنة حسƔ المادة 

  ،دراسة ملفات طلƔ امتياز من أجل إنشاء مؤسسات استغالل الموارد البيولوجية البحرية -
 إبداء الرأي التقني في جدوى ǋذه المشاريع، -

إقامة مؤسسات  تحديد مساحات األمالك الوطنية العمومية البحرية، عند االقتضاء، من أجل -
  . استغالل الموارد البيولوجية البحرية وتنفيذ كيفيات منحها

  Þ وما قيمتهالرأي التقني الذي تبديه ǋذه اللجنة لكن ماذا يقصد ب
   :Ƌنشاƅ مƊسسة استƸالل الموارد البيولوجية البحرية لاǗمتياز من ƈج تسليم -ثانيا
تبƚ فيها اللجنة في الطلƔ وال متى وكيف يتم  التي يجƔ أنلم يوضح ǋذا النص أيضا اǓجال     

دارة األمالك وال كيف توافق إ زالترخيص من قبل الوزير المكلف بالصيد البحري حتى يمنح االمتيا
وال كيف تبلƸ  ،ازل عن مساحات تابعة لǖمالك الوطنية العمومية البحريةالوطنية على الطلƔ لتتن

تتولى أمانة اللجنة وألنها الجهة التي أودع لديها الطلƔ قرار اإلدارة المكلفة بالصيد البحري التي 
 .   باألمر وال اǓجال التي تستغرقها في ذلك يموافقتها للمعن

على تبرير قرار الرفƯ  184-05التنفيذي رقم  المرسوم من 9المادة الفقرة األولى من  نصت     
 Ưدون توضيح حاالت الرف Ɣالطل Ɣ373-04من الرسوم  12ذلك المادة كما فعلت (وتبليغه صاح 

فهل يعني ذلك أن لǘدارة مطلق الحرية في ) بالنسبة لرفƯ طلƔ امتياز إنشاء مؤسسة تربية المائيات
 Þ قرارǋا اتخاذ

 في حالة رفƯ الطلƔ، ،تقديم صاحƔ طلƔ االمتياز إمكانيةمن ǋذه المادة على  02نصت الفقرة و
بتدءا من تاريƣ التبليƸ بالرفƯ، مرفقا بعناصر معلومات جديدة ا) 2(أجل ال يتجاوز شهرين  يف، طعنا

وفي ذلك تحقيق ضمان ، حيƚ تجتمع اللجنة من جديد لدراسة الطعن والبت فيه ،أو إƛباتات تدعم طلبه
    .رأكبر للمستƛم
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  خالصة الفصل اǓول

     ſذا الفصل إلى الشروط التي تǋ تعرضنا فيćؤňǋ ن لňكłمſمر وتƛبنشاط الصيد  اللتحاقمن االمست
من البدء في ممارسته، وقد رأينا أن ǋذه  في مرحلة الحقة تمكنŇحتى يالبحري وتربية المائيات 

الغموƯ لتعقيد والتعدد والتنوع وتتميز با على خالف العديد من النشطات المقننة األخرى، ،الشروط
 ،المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات 11-01ها في القانون رقما لتجد أساس ،في كƛير من األحيان

التي  االنتقاليةبمقتضى أحكامه  المفعول،وكذا النصوص التي الزالت سارية  ،وفي نصوصه التطبيقية
، الذي يحدد 13- 94د ألغى المرسوم التشريعي رقممنه مع أن ǋذا القانون ق 103تضمنتها المادة 

التƋخر الكبير في استصدار النصوص التطبيقية،  ناالقواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، كما الحظ
  .بل أن الكƛير منها لم ير النور بعد

اصة في مجمله أحكاما موجزة توجيهية، تحيل أغلبها إلى التنظيم خ 11- 01القانون رقم يتضمن     
ال يقدر   (Bandes d’ annonces)تبدو وكƋنها الفتات إعالنالتي  الشروط المتعلقة بااللتحاق بهذا النشاط،
  .مضمونها إال بنشر النصوص المرتقبة

وضع القيود لاللتحاق بهذا  يلتدخل السلطات العمومية ف واسعاالمجال يترك كما أن من شƋن ذلك أن 
  .فيه رة المبادرة باالستƛماو التضييق من ممارسة حري النشاط
القانوني التي تنصƔ على شروط أو قيود دخول تناولنا في ǋذا الفصل توضيح قواعد النظام      

تربية المائيات، واستخلصنا أن ǋناك شروط ميدان الصيد البحري والمستƛمر إلى سوق االستƛمار في 
تميŇزت بالغموƯ في تحديد صفة  تتعلق بشخص المستƛمر تخوله الحق في االلتحاق بهذا النشاط
باعتباره المرجع العام لقواعد المالحة  المجهز و شروط اكتساǋ Ɣذه الصفة سواء في التقنين البحري

  .الصيد البحريمجال المتعلقة بالخاصة أو النصوص  البحرية بمختلف أنواعها،
ة لمبدأ عدم التمييز بين الوطني إلى ذلك اشتراط الجنسية الجزائرية الذي يحمل في طياته منافاباإلضافة 

دام فئة معينة من ط استغالل السفينة واستخاالذي كرŇسه القانون المتعلق باالستƛمار، اشتر األجنبيو
الذي يخضع ǋو اǓخر إلى نظام مهني خاص تحكمه ضوابط قانونية " اراد البحŇالصيŇ" رجال البحر

  .متعددة
ومؤسسات التربية  استغالل الموارد البيولوجيةؤسسات باالقتضاƔ فيما يخص مستغلي مكما تميŇزت 

فيهم أيضا الجنسية الجزائرية،  طوالذين يشتر ،والزرع الذي يرتبط نشاطهم بمفهوم األمالك العمومية
  .المهني رغم أǋميته في ǋذا النشاط للتǋƋيافيما تغاضى التنظيم الجديد عن شرط 

مناطق لتحديده في ا أن المشرع الجزائري قد اعتمد استخلصن البحري،بالنسبة لمناطق الصيد      
الدقة في لكنه حاد عن جادة الصواƔ والصيد البحري على مفهوم المياه الخاضعة للقضاء الوطني 
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ومنطقة الصيد المحفوظة وفق تعريفها في التشريع الجاري  اإلقليميةالمياه الداخلية والمياه "بƋنه  تعريفه
المياه  حيƚ تخضع ،ƛال بين ǋذه المناطق، رغم أن أنظمتها القانونية متباينةألنه يضفي تما، "ه العملب

الصيد المحفوظة سوى  الساحلية في حين ليƩ لها على منطقة ةالداخلية والمياه اإلقليمية إلى سيادة الدول
ى تسمو عل وǋيالتي صادق عليها ) Ɣ.ق.م.أ(مع اتفاقية  اموافقا ومنسجموأنه لم يكن حقوق سيادية، 
  .القانون الداخلي

من مفهوم المنطقة االقتصادية الخالصة كان مذبذبا بين دسترته الجزائري كما أن موقف المشرع       
إقراره واعتماده بعد ظهورǋا في قانون األمالك الوطنية ƛم ، )Ɣ.ق.م.أ( اتفاقية فيدوليا تكريسه قبل 

تجد  ال ها حالياƛم إنشاء منطقة الصيد المحفوظة التي تبنتها كƛير من الدول سابقا لكن ،1989في دستور
 يالتي توص المتتالية قانونية في أحكام الدساتير ةوال مرجعي الجديد، لها أساسا في قانون البحار

ية على المجال الدولة الجزائربحقوق  ةكان من الحكمة التنبؤ عاممع أنه باحترام قواعد القانون الدولي، 
الم (ليستقر فيما بعد من جديد مفهوم  ،لتشمل مسائل أخرى غير الصيد اإلقليميالبحري المتاخم لبحرǋا 

ƣمفهوم ونصوصه التطبيقية الالحقة 11-01رقم القانون  د، وبعده يعتم1996في دستور ) االق ال 
   ."منطقة الصيد المحفوظة"

ل النشاط البحري فقد أحاطها المشرع بنظام قانوني أصيل فيما يخص األداة الرئيسية الستغال      
السيما  Ư، القردالتملك، االستيرا( يحدد معالمها وذاتيتها كما يحدد مواصفاتها التقنية وشروط اقتنائها

إلى مناطق الصيد ) بما فيها السفن األجنبية(واستغاللها ودخولها  ،)اإليجار االعتماد اإليجاري،
مرǋقة ترتبط بخصوصية السفينة وأǋميتها التجارية و المالحية لكنها حقا دة جدا، شروط عدي البحري،
  .جدا يكتنفها عدم الوضوƟو معقدة 

، ق فعاليضيŎأما عن اشتراط الترخيص اإلداري ألجل إقامة نشاطات الصيد البحري، فنالحظ أنه      
قيد حرية الزرع ويو ةسات التربيمؤس، منفذ إقامة نشاطات الصيد وإنشاء أكƛر من غيره من الشروط

  .الدخول إلى البحر واستƛمار موارده
في نشاط الصيد البحري نظام يتسم  الستƛمار، من أجل االلتحاق با11- 01ر القانون رقم قŰواألدǋى أن ي

تبعه نص ويفرǋ Ʒذا النص من لبه ƛم ي ،بالبساطة ال يعدو أن يكون دوره إعالميا للسلطات العمومية
االقتصادية المكرسة دستوريا أال و ǋو نظام  ةخالفه ويقرر نظاما أكƛر شدة وقيدا للحريتطبيقي ي

  . وǋذا ما يشكل تعدŇ صارخ لمبدأ المشروعية وقاعدة توازي األشكال، والرخصة، الترخيص المسبق
فيما يخص  13-94رقم  كما نالحظ استمرار سريان النصوص التطبيقية للمرسوم التشريعي     

استغالل الطحالƔ البحرية الذي يحيط والفراƷ القانوني ، 2001 صيد المرجان منذ فيفريتوقيف 
  .سفنجياتواإل
لنظام االمتياز  اويبقى إنشاء مؤسسات تربية المائيات ومؤسسات استغالل الموارد البحرية خاضع    

يحمل في  لكنهلها أو بحرية ألجل استغال/والذي تمنح بواسطته إدارة األمالك الوطنية مساحات برية 
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حقوق صاحƔ االمتياز  يوغير قابل للتنازل ويمكن لذو يطياته بعƯ التناقƯ باعتباره شخص
  .االستمرار في استغالله

اǓجال التي يجƔ أن يبƚ فيها في الطلƔ وتسليم (النصوص عدة مسائل  كما نالحظ عموما إغفال
إمكانية  حالة السكوت واǓجال المرتبطة به، تحديد موقف السلطة اإلدارية في ،الرخصة للمعني باألمر

، تحديد اللجان ضرورة إعالم المستƛمر بقرار اإلدارة عن طريق التبليƸ في قرار الرفƯ، الطعن
يفتح مجاال واسعا رغم أǋميتها في الشروع في ممارسة النشاط، مما قد  )...المكلفة بدراسة الطلبات

   .فها وتماطلها بسبƔ التقاعƩ أو اإلǋمال والبيروقراطيةلتقدير اإلدارة وربما إلى تالعبها وتعس
وإن كان األمر كذلك بالنسبة لشروط االلتحاق بنشاط الصيد البحري وتربية المائيات، فما حال       

  Þذا النشاطǋ شروط ممارسة  
  



  

 
 
 
 
 
:ثانيالفصل ال  

 
 شروط ممارسة 

 نشاط الصـيد البحـري و تربية المائيات
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   تمهيد
ي تسمح يعد تحديد شروط ممارسة نشاط الصيد البحري وتربية المائيات من وسائل التقنين الت      

من القانون رقم  7للسلطات العمومية بالتدخل في ǋذا النشاط االقتصادي وتƋطيره، حيƚ تخول المادة 
حري صالحية تحديد شروط بالصيد الب السلطة المكلفة المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات 01-11

وكيفيات الوصول إلى الموارد البيولوجية المتواجدة في المناطق الخاضعة للقضاء الوطني، وكذا شروط 
وكيفيات استغاللها واستعمالها وتسييرǋا والحفاظ عليها باعتبارǋا ملكا وطنيا تسيŊر وفقا ألحكام ǋذا 

  .القانون
لى حرية االستƛمار في ǋذا النشاطǋ Þل ƛمة ما يبرر تدخل فهل يشكل ذلك قيدا يضيق الخناق ع      

اإلدارة في المحيط القانوني بعد أن أقرŇ الدستور ضمان حرية ممارسة التجارة والصناعة في إطار 
القانونǋ Þل يتعلق األمر بحماية الƛروة من أجل حفظ حقوق األجيال القادمة، حتى تعرف ذوق أنواع 

سنة والمسؤولون العلميون ينذرون الرأي  30تŽنفذ Þ خاصة وأنه منذ أكƛر من السمك الرفيعة قبل أن تſس
ÞةłمرŊدŃعة للموارد الصيدية المƁفجŃالقرار حول الوضعية الم Ɣالعام وأصحا  

ǋل الهدف من ǋذا التدخل تحقيق مفهوم االستدامة الذي أوصت به مدونة السلوك من أجل الصيد 
  :من القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات حيƚالرشيد، وقرŇرته المواد التالية 

تمارƩ عمليات قنص وتربية وتداول وتحويل وتوزيع وتسويق منتوجات الصيد : " 13تنص المادة 
  :البحري وتربية المائيات في إطار االستعمال المستديم للموارد البيولوجية، السيما من أجل

  ساته،منع االستغالل المفرط وتجنƔ انعكا -
حماية التنوع البيولوجي والوقاية والتقليل من تبذير الموارد البيولوجية باستعمال آالت أو تقنيات منتقاة  -

  وبممارسة الصيد المسؤول، في إطار المحافظة على البيئة،
  ".نشاطات اإلنسان المضرة بالموارد البيولوجية والوقاية منها ىتقييم المؤƛرات البيئية المترتبة عل -

تقوم السلطة المكلفة بالصيد البحري بمتابعة جهد الصيد وتسمح باستعمال : " 16وتنص المادة 
التكنولوجيات والوسائل وطرق الصيد البحري التي تضمن المحافظة على التنوع البيولوجي والحفاظ 

Ɯعلى األنظمة البيئية المائية وكذا حماية نوعية المنتو.  
فاظ على الƛدييات البحرية وطيور وسالحف البحر، طبقا لالتفاقيات كما تسهر على المساǋمة في الح

  ."الدولية
يتم تسيير مناطق الصيد البحري في إطار االستغالل المستديم للموارد : " 19/1تنص المادة  كما

  Þ"البيولوجية
 ǋل يتعلق األمر بعصرنة القطاع، من أجل جذƔ أفضل الفرص االقتصادية من ƛروة جاǋزة تساǋم في

    Þله مسؤولية تسيير الموردǋتطور البلد الذي تقع على كا  
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تدخل اإلدارة في المحيط القانوني مؤسسا، أفال يعد ذلك عقبة أمام المستƛمر وكبتا  روإن كان ما يبر
Þمار واستغالل نشاطه على النحو الذي يرضيهƛلحريته ورغبته في است  

ر في ميدان الصيد البحري وسياسة التقليص من جهد أليƩ فيه تناقƯ بين سياسة فتح المجال لالستƛما
Þ دف الديمومةǋ الصيد وتحقيق  

ǋل كان تدخل اإلدارة منسجما وموافقا ألحكام القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، باعتباره 
عدة توازي ال يجƔ أن تخرƜ عنه النصوص التطبيقية التي تتخذǋا اإلدارة طبقا لقا يالقانون اإلطار الذ

Þاألشكال  
إن شروط ممارسة نشاط الصيد البحري وتربية المائيات جد متنوعة، ال تقتصر على تحديد         

القائم بها أƛناء ممارسة النشاط، بعد أن استوفى شروط إيالجه  قااللتزامات والواجبات التي تقع على عات
مرحلة اإلنجاز وممارسة النشاط، وإنما تشمل  أو دخوله التي أǋلته إلى االنتقال من مرحلة اإلنشاء إلى

أيضا طرق الرقابة والجزاءات التي توقعها السلطة اإلدارية، ألن دور ǋذه األخيرة ال يتوقف عند قبول 
  .الدخول إلى النشاط بل يمتد أيضا إلى مرحلة مباشرته واستغالله

 Ɣبوت اإلخالل الذي يترتƛ عنه العقوبة الجزائية التي ينطق بها كما تشمل المتابعات الجزائية في حالة
  .  القاضي الجزائي

لذلك نتعرف في ǋذا الفصل على طبيعة االلتزامات التي تقترن بهذا النشاط وما إذا كانت تماƛل غيرǋا 
  ).المبحƚ األول(في النشاطات المقننة األخرى أو متميزة عنها 

 صة التي تمكنها من التدخل في نشاط المستƛمركما نتعرف على الوسائل المخولة للسلطات اإلدارية المخت
  ).المبحƚ الƛاني(ومراقبته في مرحلة استغالله 

  ).المبحƚ الƛالƚ(لنصل في األخير إلى معرفة الجزاءات اإلدارية والجنائية المقررة ومدى صرامتها 
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  ممارسة النشاƅ ƯاǗلتزامات المفروƮة علǍ المستثمر ƈثنا: المبحƘ اǓول
ندرƩ في ǋذا المبحƚ الشروط المفروضة أƛناء استغالل النشاط باعتبارǋا واجبات والتزامات         

  .تلقى على عاتق المستƛمر أو القائم باألعمال، ينبغي عليه مراعاتها واحترامها ألنها تقيم مسؤوليته
االلتزامات القانونية، االلتزامات التقنية وااللتزامات المهنية،        ز ǋذه االلتزامات بالتنوع فهناكتتمي

 التزامات ترتبط بنشاط الصيد البحري بواسطة سفن الصيد،(وتختلف حسƔ طبيعة النشاط الرتباطها به 
وتشترك ). ربية المائياتبنشاط ت أخرى ترتبط بنشاط الصيد بواسطة مؤسسات الصيد، وتلك التي ترتبط

عندما يتعلق األمر بحفظ الصحة والنظافة من أجل حماية المستهلك، وبضرورة تبليƸ السلطة المكلفة 
  .بعمليات الصيد البحري وتربية المائيات ةبالصيد البحري كافة المعطيات اإلحصائيات المتعلق

  :لذلك نقسم ǋذا المبحƚ إلى المطالƔ التالية
  .لتزامات مجهز سفن الصيد البحريا: المطلƔ األول
  .استغالل الموارد البيولوجية البحرية التزامات مستغل مؤسسة: المطلƔ الƛاني
ƚالƛال Ɣالتزامات مستغل مؤسسة تربية المائيات: المطل.  
  .المشتركة تااللتزاما: المطلƔ الرابع

  التزامات مجهز سفن الصيد البحري: المƯلƒ اǓول
  :مجهز سفن الصيد البحري باعتباره أحد المستƛمرين في ǋذا المجال إلى قسمينيمكن تقسيم التزامات 

  ).ع األولالفر(التزامات عامة تقع على عاتق جميع مجهزي سفن الصيد البحري - 1
  ).الفرع الƛاني(البحري مجهزي بعƯ سفن الصيد تقع على عاتق التزامات خاصة - 2

  التزامات المجهز العامة: الفرƱ اǓول
يتكفل بها  نتخص جميع مجهزي سفن الصيد البحري، منها التزامات تتعلق بتجهيز السفلتزامات وǋي ا

مجهز السفينة عامة وأخرى تتعلق بعمليات الصيد البحري تقع على عاتق ربان السفينة باعتباره ممƛل 
  .المجهز على متن السفينة

Ǔولالفقرة اǍ:لتزامات المتعلقة بتجهيز سفن الصيد البحريǗاقم اƯوتشكيل ال   
لذلك ينطبق  )1(تضمن التقنين البحري القواعد العامة لتجهيز جميع السفن بما فيها سفن الصيد البحري،

  :على المجهزيتعين : "منه على مجهز سفن الصيد البحري، وقد ورد فيه ما يلي 428نص المادة 
وذلك عن طريق تسليحها وتجهيزǋا أن يؤمن صالحية السفينة للمالحة وسالمتها والجاري استغاللها  -أ 

  ،)2(بمنشƉت مالئمة وذلك طبقا لǖنظمة والتطبيقات البحرية السليمة
  

  ـــــــــــــــــ
  .من التقنين البحري 568أنظر المادة  :)1(
اللها جميع قواعد الصالحية للمالحة يتعين على المجهز بƋن يؤمن للسفينة التي يقوم باستغ" :من التقنين البحري 574كما أكد على ذلك نص المادة  :)2(

 ".    واألمن والتسليح والتجهيز والتموين المحددة بموجƔ األنظمة الجاري بها العمل وبصفة عامة بƋن تكون صالحة لالستخدام المخصصة له
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 Ɣ - ،العدد والكفاءة ƚأن يؤمن على متن السفينة طاقما كافيا من حي  
 Ɯ- وأمن العمل على متن السفينة، أن يؤمن الشروط القانونية لصحة  
  أن يتجنƔ أي إرǋاق للطاقم ويلغي أو ينقص بقدر اإلمكان ساعات العمل اإلضافية،  - د 
  أن يشحن أو يحمل كمية كافية وجيŎدة من المؤن والمشروبات واألدوية، -  ♣
  لعمل واألعراف،أن يقوم بالتزامات نحو البحارة طبقا لǖحكام القانونية والنظامية الجاري بها ا -و 
  ".إعداد عقود توظيف كتابية للبحارة  -ز 

من التقنين البحري، جميع العالجات الطبية الضرورية  429المادة  Ɣكما تقع على عاتق المجهز، حس
من التقنين البحري، أن يؤمن حياة  430للبحار خالل رحلته في البحر، ويتعين عليه، بمقتضى المادة 

وضد فقدانه لكفاءته في ممارسة مهنة بحŇار على إƛر وقوع حادƚ عمل أو  البحŇار ضد حوادƚ العمل
مرƯ مهني وضد أمتعته الشخصية على إƛر غرق السفينة أو اشتعال النيران فيها أو في حالة طارئة أو 

 431المنصوص عليها في المواد من  تقوة قاǋرة وذلك خالل الرحلة البحرية، وغيرǋا من االلتزاما
  الƣ...ك المتعلقة بتموين رجال البحر على متن السفينة، سكن البحارة، مالبƩ البحركتل 448إلى 
المتعلق بالصيد  11- 01من القانون رقم  35، 34، 33إلى جانǋ Ɣذه القواعد العامة أكدت المواد      

البحري وتربية المائيات على تخصيص ممارسة الصيد البحري لسفن الصيد المجهزة والمعدة طبقا 
منه على إلزامية  48تشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال األمن والمالحة البحرية، كما تنص المادة لل

  .الصيد القاري للقواعد المنصوص عليها في مجال األمن ةامتƛال كل مركƔ موجه لممارس
يد ، الذي يحدد شروط ممارسة الص481-03من المرسوم التنفيذي رقم  9ويؤكد ذلك أيضا نص المادة 

يتعين على مجهز سفينة أو باخرة الصيد أن يƛبت أن السفينة أو باخرة الصيد : "البحري وكيفياتها بقوله
  .التي يستغلها تستوفي مقاييƩ المالحة واألمن والتجهيز والتموين المحددة في التنظيمات المعمول بها

  ويتولى التموين المنتظم    خاصعقد تƋمين على األشيقوم المجهز بتجهيز سفينة أو باخرة الصيد ويبرم 
  ".باخرة الصيد، كما يوظف أعضاء الطاقم ويدفع أجرǋم وفقا للتشريع المعمول به لسفينة أو

 يجƔ أن تكون كل سفينة أو باخرة صيد تمارƩ الصيد: "من نفƩ المرسوم 35وتؤكد ذلك أيضا المادة 
حسƔ أنواع المالحة والصيد البحري  المياه البحرية أو القارية، مجهزة ومزودة بطاقم البحري في

  ".الموجهة إليها، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
تخضع البواخر والسفن الموجهة لممارسة الصيد التجاري القاري إلى التشريع : "بنصها 36وكذا المادة 

   ".حةوالتنظيم المطبقين على سفن الصيد، السيما في مجال التسجيل والتƋمين وأمن المال
من التقنين البحري أن يتكون أفراد طاقم السفينة من بحارة جزائريين وتجيز للوزير  413وتشترط المادة 

المكلف بالبحرية التجارية تحديد نسبة من البحارة األجانƔ لتشكيل الطاقم أو الترخيص لبحار أجنبي 
  .باإلبحار لخدمة سفينة جزائرية
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مجهزي السفن الجزائريين واألجانƔ المرخص  419-02تنفيذي رقم من المرسوم ال 23كما تلزم المادة 
، عند الحاجة، بƎركاƔ بحارة ملهم بممارسة الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، القيا

  .جزائريين في إطار دورات التكوين البحري في الصيد البحري
  البحري  اǗلتزامات المتعلقة بƌنجاز رحلة الصيد: الثانية قرةالف

الربان باعتباره ممƛل المجهز على على عاتق  البحري الصيد بƎنجاز رحلةااللتزامات المتعلقة تقع        
  .متن السفينة

للدولة الساحلية اختصاص حفظ وإدارة الموارد الحية، ألنها صاحبة ) Ɣ.ق.م.أ( أعطت اتفاقيةوقد 
ك في العالم تعرضت في العقود األخيرة إلى ذلك أن مصائد األسما، الƛروةǋذه  المصلحة األولى في

تمتع بها السفن في الكƛير من المناطق التي كان ينطبق عليها نظام أعالي تصيد مفرط بسبƔ الحرية التي 
  .البحار

 Ʃذا األساǋ ن تقصر  والتنظيماتالقوانين الساحلية تصدر الدولة وعلىƋالالزمة لممارسة الصيد، ك
اتخاذ في السنة على أنواع معينة من األسماك واألحياء البحرية، ولها الحق الصيد في فترات معينة من 

ى في البحر من مخلفات اإلجراءات الالزمة لمنع تلوǋ ƚذه المساحة حتى ال تتƛƋر األحياء المائية بما يلق
ع من حقها منع الصيد بطرق معينة مƛل الصيد بالمتفجرات أو الشباك الدقيقة التي توقوومواد ضارة، 

، ولها أن تمنع بالطبع السفن بƔ صيدǋا خسائر على المدى البعيديسحيƚ صغار السمك قبل نموǋا 
إلى  م، وخضوعهاألجنبية من الصيد في مياǋها اإلقليمية إال بعد الحصول على إذن أو ترخيص منها

  .االلتزامات التي تفرضها عليهم
في مجال المحافظة على الموارد  انون البحارالتي يفرضها قااللتزامات  ألجل ذلك نتعرف على       

، ƛم نتطرق اللتزامات الربان وǋو يؤدي رسالة الصيد البحري وفقا ألحكام القانون الداخلي، )أوال( الحية
  ).ƛانيا(التي ينبغي أن تنسجم وأحكام قانون البحار

     Ǘوƈ- الموارد الحية Ǎلتزامات الدولية في مجال المحافظة علǗا : 

، عند تطرقها للمرور البريء في البحر )Ɣ.ق.م.أ(من اتفاقية  19تمنع الفقرة الƛانية من المادة      
  .اإلقليمي، السفن التي تمر في المياه اإلقليمية األجنبية من ممارسة أي نشاط صيد بحري

السمك بيد أن ǋذه االتفاقية ال تقدم أي توضيح فيما يتعلق بالتزامات المحافظة على أنواع      
المفروضة على الدولة الساحلية في ǋذه المناطق، ويبدو أنها ال تهتم بالصيد البحري في المياه اإلقليمية 

وما بعدǋا  117و 61عكƩ ما تفعل في المنطقة االقتصادية الخالصة والبحر العالي، حيƚ تفرƯ المواد 
  .عام للجماعة الدوليةللمحافظة على الصالح ال خاصة على عاتق الدولة الساحلية تالتزاما
شƋنها أن تقيد المالحة عندما  نمن االتفاقية على إمكانية اتخاذ تدابير م 21في حين تنص المادة      

ترى الدولة ضرورة للمحافظة على الموارد البيولوجية للبحر، إنها أحكام تتعلق بالدرجة األولى بتدابير 
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لوجية في كل المجاالت البحرية التابعة للدولة الساحلية، تهدف إلى المحافظة على الموارد البيو ةاحتمالي
  )1(.وǋي أساƩ ممارسة الدولة الساحلية سلطات قمعية تتعلق بالموارد الحية الموجودة في حدود واليتها

يعية الحية وإدارتها إدارة ماية الƛروات الطبح الدولة الساحلية التزام عاتق قع علىي ،لذلكتطبيقا و    
  .اللتزام بحماية البيئة البحريةاجانƔ  إلى ،رشيدة
     Ʃللدولة الساحلية الحق أن تنص في تشريعاتها على إلزامية وضع مراقبين على السفن التي تمار

وللدولة كذلك أن تحدد  ، وإنزال حمولة الصيد في موانئها،تها االقتصادية الخالصةمنطقالصيد في 
لق بالسالالت أو الكميات، وكذا تنظيم مواسم الصيد وفرƯ األنواع التي يسمح بصيدǋا، سواء فيما يتع

راحات بيولوجية يمنع فيها الصيد، باإلضافة إلى تحديد أعمار األسماك المسموƟ بصيدǋا وكذلك تحديد 
   .أنواع شباك الصيد المسموƟ باستخدامها

تعاقƔ على تلك يحق للدولة الساحلية أيضا أن تمنع اصطياد األنواع المهددة باالنقراƯ وو     
   .)2(أو تقييده ار استغاللهحظالتصرفات، ومن تلك األنواع الƛدييات البحرية التي يحق لها 

في إطار التزام الدولة الساحلية بالتعاون لحفظ األنواع السمكية المهددة باالنقراƯ ألزمتها المادة و      
  .لمنظمات الدولية المختصةبحفظ وإدارة الحيتان من خالل التعاون مع امن االتفاقية  65

في أن تقرر  )Ɣ.ق.م.أ(من اتفاقية  61يرتبط حق الدولة الساحلية وفقا للفقرة األولى من المادة      
 ، بوجوƔ اتخاذǋا لكافة التدابير المناسبة منتصادية الخالصةقااللذي تسمح به في منطقتها كمية الصيد ا

Ɣ تلك ومن خطر االستغالل المفرط الذي يؤدي إلى نضجل حفظ وإدارة الموارد المتبقية وحمايتها أ
الƛروة ويتم ذلك بالتعاون بين الدولة الساحلية التي قد يتعذر عليها القيام بهذه المهمة وحدǋا، والمنظمات 

والتي تهدف إلى تنظيم التكاƛر  ،)3(صة في ǋذا الشƋن سواء كانت إقليمية أو عالميةصختالدولية الم
جا وافرا، قابال للدوام واالستمرار، بمراعاة العوامل البيئية االقتصادية، مع االعتماد وتجديده ليدر منتو

  .لى اإلحصائيات وإقامة التعاون الدولي المتبادلإعلى األبحاƚ العلمية واللجوء 
أو تحديدǋا ومراعاة أنماط الصيد  التي يتم جنيهاصون أرصدة األنواع أن تعلى الدولة الساحلية و    
  .ابط بين السالالت السمكيةوالتر
ما بالنسبة لǖنواع كƛيرة االرتحال، فƎن على الدولة الساحلية أن تتعاون مع المنظمات الدولية أ    

واإلقليمية المتخصصة، لتƋمين حفظ ǋذه األنواع وضمان االنتفاع بها على الوجه األمƛل سواء كان ذلك 
 .)4(أو خارجها الصة،الخ تصاديةقاالنطقة داخل الم

  
 ــــــــــــــــــــــ

):1(  Daniel VIGNES, Giuseppe CATALDI et Rafael CASADO RAIGON, op.cit, p59.  
  .من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 65المادة ): 2(
  .االتفاقية نفƩ من 61من المادة  2لفقرة ا): 3(
  .االتفاقيةنفƩ من  64المادة   ):4(
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الجزء  ، )Ɣ.ق.م.أ(اتفاقية  من اǋتمام المجتمع الدولي، فقد خصصت ةحظى به البيئنظرا لما تو       
  .مادة لحماية البيئة البحرية 45والمتكون من  االƛاني عشر منه

وǋو ما نصت عليه الفقرة الƛالƛة  د القوانين واألنظمة لمنع التلوƚالدولة الساحلية أن تعتمعلى ف       
ن القوانين وأنظمة وتدابير لمنع التلوƚ ال تقل سيها أن الدولة الساحلية ملزمة بالتي جاء ف 208من المادة 

Ňذا المجالفعǋ الية عن القواعد والمعايير الدولية في.  
يكون اختصاص الدولة الساحلية مطلقا إذا تعلق األمر بالتلوƚ الناجم من مصادر في البر، ألن        

لدولة الساحلية أن على اف ،)1(مياǋها الداخلية وبحرǋا اإلقليميالدولة تمارƩ اختصاصها على شواطئها و
تتخذ القوانين وكل التدابير الالزمة إلعمال القواعد الدولية لمنع التلوƚ من مصادر في البر، بما في ذلك 

  )2(.األنهار وخطوط األنابيƔ ومخارƜ التصريف

قام في مجالها ƚ الناجم عن األنشطة التي تيحق للدولة الساحلية أن تعتمد القوانين لمنع التلو       
 ،ومرور السفن الصيدبنشاط القيام ك ،)3(والجرف القاري الصةالختصادية قاال نطقة، بما فيها المالبحري

  .واالستكشافأباالستغالل  ةتعلقالم أو إقامة المنشƉت ،أو إقامة الجزر االصطناعية أو إزالتها
عند لوضع وتنفيذ تدابير ، )Ɣ.ق.م.أ(من اتفاقية  221المادة  بموجƔ ،يمكن للدولة أيضا أن تتدخل      

 ƚبحري أو أعمال  ، الذيالضرر الفعلي أو المتوقع لحماية السواحل واألسماكحدو ƚعن حاد Ɣقد يترت
  .مرتبطة به من تلوƚ أو تهديد به يتوقع أن يسفر عن أضرار كبيرة بالبيئة البحرية

التلوƚ من االتفاقية إلى  216و  210نص المادتان  حسƔلة الساحلية يتوسع مجال اختصاص الدو      
تصادية قعن طريق اإلغراق، حيƚ تخول االتفاقية للدولة الساحلية الحق في منع اإلغراق في منطقتها اال

  .التابعة لمجالها البحريوباقي المناطق  الصةالخ
البيئة البحرية والحفاظ عليها من التلوƚ  أوضحنا أن للدولة الساحلية حق أو اختصاص حمايةإذا       

فƎنها بذلك تتحمل مسؤولية أساسية في الحفاظ على البيئة  ،وغيره وخفǋ Ưذا التلوƚ في حالة حصوله
  .)4(البحرية نظيفة وصالحة لنمو الكائنات الحية وفقا للقانون الدولي

 Code de conduite pour une) تعتبر مدونة السلوك بشƋن الصيد البحري الرشيد ،في ǋذا السياق

pêche responsable) مهم في مجال المحافظة على الموارد البيولوجية، كان الحقا التفاقية  تطور
لتوفر اإلطار  1995- 10-31بتاريFAO  ƣ، أقرǋŇا مؤتمر منظمة األغذية و الزراعة )Ɣ.ق.م.أ(

لمستديم للموارد البحرية الحية في الضروري للجهود القطرية والدولية الرامية إلى ضمان االستغالل ا
وئام مع البيئة وترسي، على أسƩ غير ملزمة، المبادىء والمعايير التي تطبق على صيانة وإدارة     

  ـــــــــــــــــــــــ
  . من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 213المادة   ):1(
  .من نفƩ االتفاقية 207المادة ): 2(

  .من نفƩ االتفاقية 214المادة ): 3(
  .من نفƩ االتفاقية 235المادة ): 4(
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وتنمية جميع المصايد، بحيƚ تلتزم المنظمة بمساعدة الدول األعضاء، السيما البلدان النامية، في التنفيذ 
  .)1(الفعŇال لمدونة السلوك بشƋن الصيد الرشيد

المظاǋر الجłلŰية لما يحدƚ من إفراط فمنذ زمن طويل و القلق يتبدى في شتى المحافل الدولية بشƋن       
في استغالل األرصدة السمكية الهامة، واألضرار التي تلحق بالبيئة، والخسائر االقتصادية المترتبة عليه، 
وبشƋن القضايا التي تſؤƛر على تجارة األسماك وجميعها تهدد استدامة مصايد األسماك في المدى البعيد، 

ايد في اإلمدادات الغذائية، لذلك أوصت لجنة مصايد األسماك بالمنظمة مما يضر بدوره، بمساǋمة المص
 Ʃالمنظمة  1991في مار Ʒعند مناقشتها لحالة المصايد العالمية الجارية وآفاقها بضرورة أن تصو

  .مفهوم الصيد الرشيد وأن تضع مدونة سلوك تحقيقا لهذه الغاية
مع المنظمة، المؤتمر الدولي بشƋن الصيد الرشيد  وأعقƔ ذلك أن نظمت حكومة المكسيك بالتعاون     

  .1992وذلك بكانكون في ماي 
  :توسع إعالن كانكون الصادر عن المؤتمر في بلورة مفهوم الصيد الرشيد، حيƚ ذكر أن     

ǋذا المبدأ يشمل االستخدام المستدام لموارد المصايد على نحو يتواءم مع البيئة، واستخدام المصيد "
بالنظم اإليكولوجية وال بالموارد ونوعيتها، وتضمن مƛل  رتربية األحياء المائية التي ال تضوممارسات 

وإتباع  ةǋذه المنتجات القيمة المضافة من خالل عمليات تحويلية تفي بالمعايير الصحية الالزم
  .)2(ةالممارسات التجارية لكي يتحقق للمستهلكين فرص الحصول على المنتجات ذات النوعية الجيŎد

عرƯ إعالن كانكون على قمة ريوديجانيرو لمؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، في جوان     
، الذي أيŇد إعداد مدونة سلوك بشƋن الصيد الرشيد، كما أن المشاورة الفنية عن الصيد في أعالي 1992

ونة سلوك تعالج القضايا ، أوصت بدورǋا بوضع مد1992البحار التي عقدتها المنظمة في سبتمبر 
  .المتعلقة بالمصايد في أعالي البحار

، وضع المدونة وأوصى بƎسناد األولوية لقضايا أعالي 1992ناقƫ مجلƩ المنظمة في نوفمبر    
  .على لجنة مصايد األسماك ةالبحار، وطلƔ أن تعرƯ المقترحات الخاصة بالمدون

    Ʃمبادىء العامة لهذه المدونة، بما في ذلك صياغة ، درست لجنة مصايد األسماك ال1993في مار
المبادىء التوجيهية، وجرى المزيد من بلورة صياغة المدونة بالتشاور والتعاون مع وكاالت األمم 

  .المتحدة ذات الصلة ومع غيرǋا من المنظمات الدولية األخرى
لوك على النحو الذي يتفق مع ووفقا لتعليمات األجهزة الرئاسية في المنظمة صيƸ مشروع مدونة الس    

، وإعالن 1992اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، مع مراعاة إعالن كانكون الصادر في ماي 
  المنبƛق عن مؤتمر األمم  21ريوديجانيرو الصادر في جوان من نفƩ العام، وأحكام جدول أعمال القرن 

  
  ـــــــــــــــــ

)1 :(ǖن الصيد البحري الرشيدمم المتحدة، منظمة األغذية و الزراعة لƋص 1996روما، ، مدونة السلوك بش ،VII-VI.  
  .56-55نفƩ المرجع، ص  ):2(
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والتنمية، واالستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها المشورة الفنية بشƋن الصيد  ةالمتحدة المعني بالبيئ
اتجية التي وافق عليها المؤتمر العالمي ، وكذا اإلستر1992في أعالي البحار التي عقدتها المنظمة عام 

 ، وإلى غير ذلك بما فيها نتائج مؤتمر1984إلدارة مصايد األسماك وتنميتها الذي عقدته المنظمة عام 
األمم المتحدة المعني باألرصدة السمكية المتداخلة واألرصدة السمكية الكƛيرة االرتحال الذي كان منعقد 

، اتفاقية تعزيز امتƛال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة 1993فيها، والذي أقرŇ في نوفمبر
  . واإلدارة الدولية

األمم المتحدة لقانون البحار المتعلقة باألرصدة  اتفاق لتنفيذ أحكام اتفاقية 1995أوت  04كما أقرŇ في   
  .)1(السمكية المتداخلة واألرصدة السمكية الكƛيرة االرتحال

سمو القانون الدولي على القانون الداخلي يقتضي بƋن يتم العمل بما نصت عليه اتفاقية    إن مبدأ        
، كما أن الدستور الحالي أقر مبدأ سمو القاعدة الدولية 1996التي صادقت عليها الجزائر في ) Ɣ.ق.م.أ(

حسƔ  المعاǋدات التي يصادق عليها رئيƩ الجمهورية،: "منه على ما يلي 132حيƚ تنص المادة 
  ."الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون

على  11-01من القانون رقم  13، تنص المادة )Ɣ.ق.م.أ(وفي ǋذا اإلطار وانسجاما مع أحكام اتفاقية 
ممارسة عمليات قنص وتربية وتداول وتحويل وتوزيع وتسويق منتوجات الصيد البحري وتربية 

  :المستديم للموارد البيولوجية، السيما من أجلالمائيات في إطار االستعمال 
  ،همنع االستغالل المفرط وتجنƔ انعكاسات -
حماية التنوع البيولوجي والوقاية والتقليل من تبذير الموارد البيولوجية باستعمال آالت أو تقنيات منتقاة  -

 وبممارسة الصيد المسؤول، في إطار المحافظة على البيئة،

  .البيئية المترتبة على نشاطات اإلنسان المضرة بالموارد البيولوجية والوقاية منهاتقييم المؤƛرات  -
يخضع تخطيط مجهود الصيد : "من نفƩ القانون على أن 15كما تنص الفقرة األولى من المادة       

  ."البحري وضبطه إلى المحافظة على المخزون الصيدي المتوفر واستعماله المستديم
تقوم السلطة المكلفة بالصيد البحري بمتابعة جهد الصيد وتسمح :" على اǓتي16 تنص المادة      

باستعمال التكنولوجيات والوسائل وطرق الصيد البحري التي تضمن المحافظة على التنوع البيولوجي 
  .األنظمة البيئية المائية وكذا حماية المنتوƜ ىوالحفاظ عل

ƛدييات البحرية وطيور وسالحف البحر، طبقا لالتفاقيات كما تسهر على المساǋمة في الحفاظ على ال
  ." الدولية
االستغالل المستديم  ريتم تسيير مناطق الصيد البحري في إطا: "على ما يلي 19/1تنص المادة       

  ".للموارد البيولوجية
  ـــــــــــــــــ

  ).االتفاق الجزائر لم تصادق حتى اليوم على ǋذا(، 57نفƩ المرجع السابق، ص): 1(
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ونشير أيضا في ǋذا المجال إلى مصادقة الجزائر مؤخرا على اتفاق حفظ حوتيات البحر األسود      
، والذي )1(1996- 11- 24والبحر األبيƯ المتوسط والمنطقة األطلسية المتاخمة، الموقع بموناكو في 
التي ) 2(فظ مالئمة للحوتياتيهدف إلى اتخاذ األطراف تدابير منسقة تسمح ببلوƷ والمحافظة على درجة ح

والتلوƚ، وتقلص الموارد الغذائية، وذلك لصالح األجيال  ،)3(قد تتƛƋر سلبا بعوامل تدǋور موائلها
  .  والقادمة ةالحاضر

ولهذا الغرƯ، تمنع األطراف وتتخذ كافة التدابير الضرورية لوضع حد، إن لم يقع ذلك بعد، لكل صيد 
، وتتعاون من أجل إحداƚ والمحافظة على شبكة من المناطق التي تتمتع )les cétacés(متعمد للحوتيات 

  .بحماية خاصة لحفظ الحوتيات
وعالوة على ذلك، تطبق األطراف تدابير الحفظ والبحƚ واإلدارة المعرفة في الملحق الƛاني من ǋذا 

  : والتي تتناول المسائل التاليةأو واليتها القانونية وطبقا اللتزاماتها الدولية /االتفاق، في حدود سيادتها و
  اعتماد تشريع وطني وتطبيقه،) أ       

     Ɣ (،تقييم وإدارة التفاعل بين اإلنسان والحوتيات  
  حماية الموائل،) ج      
  أشغال البحƚ والرصد الدائƔ،) د      
     ǋ (،هاƛتدعيم المهارات، وجمع المعلومات وب  
  .اليةمجابهة األوضاع االستعج) و     

أو سيطرتها، وخارƜ /وتطبق التدابير المتعلقة بنشاطات الصيد على سائر المياه التي تخضع لواليتها و
  )ǋ.)4ذه المياه، تطبق على البواخر الرافعة لرايتها أو المسجلة على أراضيها

  :أن أطراف االتفاق ىكما عل
كا عينية من النوع الهائم، أو التي تمنع البواخر من أن تحفظ على متنها، أو أن تستخدم للصيد شبا* 

  ، )كلم 2,5(يتجاوز طول الواحدة منها أو طولها مجتمعة كيلومترين ونصف
  تنظم التصريف في البحر للمواد الملوƛة التي قد تكون لها تƛƋيرات وخيمة على الحوتيات، * 
   .)5(ملوƛاتتعتمد، في إطار الوسائل القانونية األخرى، معايير أشد صرامة إزاء ǋذه ال* 
  

  ـــــــــــــــــــــ
اتفاق حفظ حوتيات البحر األسود والبحر ، المتضمن التصديق على 2007-03-19المؤرخ في  95- 07بموجƔ المرسوم الرئاسي رقم ): 1(

  .3ص  ،2007-03- 25، المؤرخة في 20ع .ر.، 1996Ɯ-11- 24األبيƯ المتوسط والمنطقة األطلسية المتاخمة، الموقع بموناكو في 
  . يقصد بالحوتيات الحيتان من الƛدييات، لم يعرفها ǋذا االتفاق لكنه بيŇن في الملحق األول منه قائمة لبعƯ أنواعها): 2(
يعني موئل كل منطقة من مناطق انتشار الحوتيات، حيƚ تقيم بصفة وقتية أو دائمة، وال سيما مناطق تغذيتها، ووالدتها وتكاƛرǋا، ومسالك ) 3(

  .انظر المادة األولى من ǋذا االتفاق ǋجرتها،
  .من ǋذا االتفاق 02انظر المادة ) 4(
  .انظر الملحق الƛاني من ǋذا االتفاق) 5(
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  :سفينةالالتزامات الربان باعتبارǇ ممثل المجهز علǍ متن  -ثانيا
تقضي المادة من التقنين البحري الربان بƋنه قائد السفينة ورئيƩ طاقمها، حيƚ  384تſعرŎف المادة      
تحت السلطة المباشرة لربان السفينة الذي يتم تعيينه من طرف  يوضع الطاقم:" التقنين بƋن امن ǋذ 412

  .)1("المجهز طبقا لǖحكام القانونية الخاصة باألǋلية
  :منه على أنه 460كما تنص المادة 

  .لسفينةيعد الربان الرئيƩ السلمي لجميع أفراد الطاقم ويمƛل المجهز على متن ا"
ولهذا الغرƯ، فهو يسهر على التنفيذ السليم لعقود االستخدام البحري المبرمة بين المجهز وأفراد الطاقم 

  ". ويمدǋم بالتعليمات الضرورية الخاصة بتنفيذ العمل على متن السفينة
اقمها،   فالربان إذن ǋو الشخص الذي يعيŎنه المجهز ليتولى قيادة السفينة وإدارتها واإلشراف على ط

  .ويكفل أداء رسالتها البحرية، لذلك يعتبر ممƛال للمجهز على متن السفينة أƛناء استغاللها
للربان مركز قانوني خاص يتميز به عن التابعين عامة، فهو ممƛل المجهز على ظهر السفينة، وسيŎد     

ذلك له صالحيات عامة السفينة وقائدǋا، وعميد رجال الطاقم جميعا من ضباط ومهندسين ومالحين، ل
يمارسها كممƛل للسلطة العامة على متن السفينة، وله أيضا صالحيات خاصة يستمدǋا من العقد الذي 

بمهام فنية أو تقنية أي بقيادة السفينة وبتحقيق الرحلة البحرية، ومنها ما  قيربطه بالمجهز، منها ما يتعل
 .ستƛمار السفينةبمهام تجارية أي بƎجراء األعمال الالزمة ال قيتعل

على الربان أن يشكل بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ جميع التدابير الالزمة ألجل 
الرحلة، كƎجراء إصالحات في السفينة وشراء األغذية والوقود وغيرǋا، تجدر اإلشارة ǋنا إلى أن 

ǋ 2( وانىءالم غالبا شركة مالحة كبيرة لها فروع ووكالء بحريين في مختلف والمجهز(.  
وإن اختلف الفقهاء في تحديد وضع الربان القانوني فيما يتعلق بصالحياته الخاصة، أي بنوع العقد      

الجاري بينه وبين مجهز السفينة، فمنهم من قال أن ǋذا العقد يشكل عقد عمل ومنهم من قال أنه عقد 
لق بالمهام الفنية التي يقوم بها الربان في وكالة، ومنهم من اعتبره عقدا مختلطا، أي عقد عمل فيما يتع

  .السفينة، وعقد وكالة فيما يتعلق باألعمال التي يمƛل فيها الربان مجهز السفينة
يعتبر الربان ممƛال قانونيا للمجهز ) (Ripertإال أن القسم األكبر من الفقهاء ومنهم العالمة ريبير

représentant légal de l’armateur  يلƛومختلفا ) 3(الربان للمجهز مستمدا مباشرة من القانونفيكون تم
  .عن وكالة الوكيل العادي، السيما وأن الربان يتمتع باستقالل مطلق عند قيامه بمهامه الفنية

 
  ــــــــــــــــــــــــــ 

، ة، نالحظ أن الترجمة غير متطابقةلفرنسية اباللغ في النص" qualification"ويقابله مصطلح" األǋلية"يستعمل مصطلح  ةالعربي باللغة النص): 1(
  . ألنه األنسƔ ةالعربي باللغة في النص" التǋƋيل"األصح استعمال مصطلح 

  .109مصطفى كمال طه، القانون البحري، المرجع السابق، ص ): 2(
  :من التقنين البحري بنصها 583ة من التقنين البحري المذكورة سابقا، وأيŇدته الماد 460المادة  وǋو نفƩ المعنى الذي تحويه): 3(
  ."الرحلةيمƛل الربان المجهز بحكم القانون خارƜ األماكن التي تقع فيها مؤسسته الرئيسية أو الفرع وذلك في إطار االحتياجات العادية للسفينة و"
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لذلك فƎن عالقة الربان بالمجهز عالقة تعاقدية لكنها من نوع خاص، إذ يملك الربان سلطات       
ستƛنائية في مواجهة المجهز، مما يقتضي أحيانا خروƜ الربان على أوامر المجهز وتعليماته إذا رآǋا ا

  .مضرة للرسالة البحرية، ويملك المجهز مقابل ذلك تعيين الربان وعزله
مهما يكن من أمر، فƎن الربان ǋو ممƛل المجهز وبهذه الصفة تقع عليه التزامات استغالل السفينة،        
ن كانت مسؤولية الربان مسؤولية شخصية فالمبدأ العام أن كل ربان أو رئيƩ يكلف بƎدارة السفينة أو وإ

غيرǋا من المراكƔ مسؤول عن تصرفاته، بيد أن المجهز يتحمل رغم ذلك نتائج ǋذه المسؤولية إال إذا 
   .)1(أƛبت خطƋ الربان

الربان باعتباره ممƛال للمجهز على متن  لذلك ندرƩ في ǋذا الفرع االلتزامات التي تلقى على عاتق
السفينة وǋي في مرحلة االستغالل، ويمكن تقسيم ǋذه االلتزامات إلى قسمين، التزامات عامة مرتبطة 

  .بقيادة السفينة واإلشراف على طاقمها، والتزامات خاصة مرتبطة بعمليات الصيد البحري
  :نة واǕشراف علƯ Ǎاقمهاادة السفيمرتبƯة بقيالعامة الربان الالتزامات  -1

التزامات الربان العامة، فقد تكفل بذلك التقنين البحري،  دلتحدي 11-01لم يتطرق القانون رقم     
، ويتعين )2(منه، يتولى قيادة السفينة ربان يعين من بين األشخاص المؤǋلين قانونا 580وبحسƔ المادة 

على متنها طيلة رحلتها وأن يمارƩ شخصيا قيادة من نفƩ التقنين أن يكون  581عليه بمقتضى المادة 
أن يتƋكد ربان السفينة قبل رحلته من أن السفينة في حالة جيŎدة  منه 589كما توجƔ المادة  السفينة،

  .للمالحة واألمن وتحتوي على طاقم كاف ومجهزة تجهيزا جيŎدا وممونة
السفينة في المياه التي تمر بها وفي أماكن الربان المسؤول الوحيد عن سير وحركات  592وتعتبر المادة 

الرسو واالقتراƔ، وتلزمه أن يقود السفينة حسƔ مبادىء فن المالحة وحسƔ القواعد واألعراف البحرية 
  .الدولية الجاري بها العمل، وحسƔ األحكام الخاصة الوطنية المتعلقة بالمياه اإلقليمية والمطبقة من الدول

ربان أن يسهر على أن تكون الوƛائق المطلوبة والمتعلقة بالسفينة وطاقمها ال 594تلزم المادة      
  .وحمولتها موجودة على متن السفينة

  :كما يتعين على الربان أن     
يتƋكد من أن دفتر السفينة ويوميات الماكينة والراديو وجميع الوƛائق األخرى ممسوكة بصفة نظامية،  -

  .)3(مع التوقيع عليها من قبل الربان ويجƔ أن تدرƜ فيها القيود يوميا
  .)4(يتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية السفينة والبضائع واألشخاص الموجودين على متنها -

  ــــــــــــــــــــــ
  .110مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص ): 1(
ن السفينة، ربان السفينة وفي حالة عدم وجوده، البحار الذي يتولى السلطة على كافة األشخاص المبحرين على مت: " 452تنص المادة ): 2(

  ".يمارƩ فعال قيادة السفينة 
  .من التقنين البحري 595المادة ):3(
  .من التقنين البحري 599المادة ):4(
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  .)1(يمارƩ نشاطاته المهنية بعناية الربان النزيه ويكون مسؤوال عن كل خطƋ أƛناء ممارسته لمهامه -
  .)2(ظام واألمن على متن السفينة وأن يسهر على التنفيذ السليم للرحلة التي شرع فيهايؤمňن الن -
معاملة مرؤوسيه أعضاء الطاقم بصفة عادلة ومنصفة، وأن يكون القصر تحت حمايته الخاصة  -

  .)3(والسهر على تكوينهم المهني والتصرف تجاǋهم كرƔ األسرة المعني بشؤون أسرته
  :اصة بعمليات الصيد البحريخالالربان  التزامات -2

، الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري      481-03من المرسوم التنفيذي رقم  10 تنص المادة      
دون اإلخالل باألحكام التشريعية الجاري بها العمل، وتنفيذا ألحكام ǋذا المرسوم، : "وكيفياتها على مايلي

  ".بان سفينة أو باخرة صيدتقع مسؤوليات عمليات الصيد على عاتق ر
مما يدل بوضوƟ على أن االلتزامات الخاصة بعمليات الصيد البحري تقع على عاتق ربان سفينة أو 

  .متنها ىباخرة الصيد، باعتباره ممƛال للمجهز عل
من ذات المرسوم على أن يبيŊن على ترخيص ورخصة الصيد البحري، زيادة  19وتشترط المادة      

عريف ǋوية السفن المعنية، على وجه الخصوص، نوع الصيد البحري وقائمة التجهيزات على عناصر ت
وآالت الصيد البحري المرخص بها، ومنطقة ممارسة الصيد البحري، واألنواع المستهدفة وحصص 

  .الصيد البحري وأماكن تفريغها المحتملة
  :التالية ة بعمليات الصيد البحريمرتبطال وعلى ǋذا األساƩ تقع على عاتق ربان السفينة االلتزامات

ƈ- لتزام بǗالصيدفترة و مكانا:   
Ňمناطق الصيد البحري كالتالي 481- 03من المرسوم التنفيذي رقم  32المادة دت حد :  

   ،نطالقا من الخطوط المرجعيةا) 6(ال البحرية الستة يممنطقة الصيد البحري الواقعة داخل األ -
  ،ميال بحريا) 20(وداخل العشرين ) 6(ة ما وراء األميال البحرية الستة منطقة الصيد البحري الواقع -
 .رمنطقة الصيد البحري الواقعة ما وراء منطقة الصيد في عرƯ البح -

من  34والمادة  11- 01من القانون رقم  17/2، بموجƔ المادة مارƩ الصيد القارييفي حين     
رات واألودية والسبخات والحواجز يقارية كالسدود والبحفي المياه ال ،481-03المرسوم التنفيذي رقم 

  .المائية التلية
على إمكانية تقييد أو منع ممارسة الصيد  11-01من القانون رقم  55زيادة على ذلك، تنص المادة     

  . البحري وتربية المائيات بƋية وسيلة كانت في الزمان والمكان كلما كان تقييدǋا أو منعها ضروريا
تقييد أو منع ممارسة الصيد البحري وتربية  لنص ال يبين ما ǋي حاالت الضرورة التي تستوجƔلكن ا

  .المائيات
  .ــــــــــــــــــ

  .من التقنين البحري 608المادة ):1(
  .من التقنين البحري 453المادة ):2(
  .من التقنين البحري 464المادة ):3(
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  : على مايلي 481- 03من المرسوم التنفيذي رقم  47بالنسبة لتحديد فترة الصيد، تنص المادة 
  :يحدد الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار، وعلى أساƩ رأي علمي، ما يƋتي"

  فترات صيد األنواع، -
 فترات الراحة وإعادة تشكيل المنطقة، -

 فترة الصيد في يوم الصيد، -

 ".عدد األيام المخصصة للصيد في األسبوع -

 .وبمكانه أن يتقيد بفترات الصيد البحري المحددة بمقتضى القرار الوزاري وبالتالي على ربان السفينة

ƒ-  ت الصيداستعمالǗƆ البحري المسموƝ بممارسة  11-01من القانون رقم  49ال تسمح المادة  :بها
الصيد إال بواسطة اǓالت التي تنص على تداولها وقواعد استعمالها أحكام ǋذا القانون والنصوص 

  .طبيقهالمتخذة لت
منه على تصنيف آالت الصيد والهياكل المستعملة  50لكن ǋذا القانون لم يبيŎن ǋذه اǓالت، تنص المادة 

في تربية المائيات، مهما كانت تسمياتها ومواصفاتها التقنية إلى أصناف ƛم أحالت كيفيات تطبيقها إلى 
  .التنظيم

المحظور استيرادǋا وصنعها وحيازتها وبيعها  منه أيضا على تحديد قائمة اǓالت 51كما نصت المادة 
، 2004- 07-07المؤرخ في 187- 04عن طريق التنظيم، وتطبيقا لذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم 

   .)1(الذي يحدد قائمة اǓالت المحظور استيرادǋا وصنعها وحيازتها وبيعها
البحري المرخص باستعمالها  آالت الصيد 481-03من المرسوم التنفيذي رقم  38صنƃفت المادة      

  :  صنفا تعدد على النحو اǓتي) 12(ضمن اƛني عشر
  ،)مجهزة بمزالق أو بدونه(شباك دوارة  - 1
  ،)تجر من األرƯ أو من السفينة(شباك كيسية  - 2
    ،)للصيد في القاع، شبه سطحية وسطحية(شباك جيبية  - 3

  ،)باستعمال اليد أو مقطورة بباخرة(كاسحات  - 4
  ،)باليد أو أليا(اك مرفوعة شب - 5
  ،)éperviersشباك صيد من نوع (شباك تسدل أو ترمى  - 6
   شباك خيشومية، - 7
  ،)verveuse(أقفاص، قفف، شباك قمعية : أفخاخ من نوع - 8
  قصابات وصنانير، - 9

  ،Ɵآالت الصيد البحري بالتعليق أو الجر -10
  ــــــــــــــــــــ

)1(: Ɯ.4، ص2004- 07-11مؤرخة في ال ،44ع .ر .  
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  آالت الجني والجمع والقطف، -11
  )1(.آالت متنوعة -12

أعاله، ضمن  38من ǋذا المرسوم آالت الصيد البحري المذكورة في أحكام المادة  ƛ39م صنƃفت المادة 
   :أصناف حسƔ استعمالها) 04(أربعة 

  للصيد الساحلي، -
 للصيد في عرƯ البحر، -

 للصيد الكبير، -

 .الصيد على األقدام أو الصيد البحري بالغوصللصيد الترفيهي أو  -

بحيƚ يرخƃص بالنسبة للصيد الساحلي باستعمال اǓالت من الصنف األول وǋي كل اǓالت المذكورة في 
  .)2(دون استƛناء 38المادة 

  :ويرخص للصيد في عرƯ البحر باستعمال اǓالت من الصنف الƛاني اǓتية
  ،)ونهمجهزة بمزالق أو بد(شباك دوارة  - 1
  شباك كيسية، - 2
   ،)للصيد في القاع، شبه سطحية وسطحية(شباك جيبية  - 3
  ،ةشباك خيشومي - 4
   أقفاص، قفف،: أفخاخ من نوع - 5

  خيوط وصنانير، - 6
7 - ،Ɵآالت الصيد البحري بالتعليق أو الجر   
  )3(.آالت متنوعة -8 

التي تسدل أو ترمي وآالت  كلشباوǋي نفƩ آالت الصنف األول ماعدا الكاسحات، الشباك المرفوعة، ا
الصيد  الجني والجمع والقطف، وǋي أيضا نفƩ آالت الصنف الƛالƚ التي يرخص باستعمالها في

على أن يحدد قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري كل نوع من أنواع اǓالت                ،)4(الكبير
  )5(.بالنسبة لكل صنف من أصنافها

  

  ــــــــــــــــــــ
ترتƔ آالت الصيد كلها مهما كانت تسميتها وشكلها وتخصيصها وقياساتها في  13-94من المرسوم التشريعي رقم  16كانت المادة  :)1(

  .، آالت الجني والجمع والقطافآالت الصيد البحري بالجروƟ ، األفخاخ،الصناراتالشبكات،  :األصناف الخمسة اǓتية
ǋ ر عموميةنالحظ أنƛذا النص كان أك .  

  .481-03المرسوم التنفيذي رقم من  41أنظر المادة ): 2(
  .481-03من المرسوم التنفيذي رقم  42أنظر المادة ): 3(
  . من نفƩ المرسوم 43أنظر المادة ): 4(
  . من نفƩ المرسوم 40أنظر المادة ): 5(
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سفن التي تمارƩ الصيد البحري بواسطة شباك أما بالنسبة الستعمال التجهيزات الضوئية فيرخص لل     
 Ɣسطحي من نوع الشباك الكيسية لصيد أسماك السطح الصغيرة، أن تستعمل الوسائل الضوئية لجل
السمك وتمركزه، بحيƚ يمنع خالل عملية الصيد بالضوء استخدام أكƛر من قارƔ واحد حامل للمصابيح 

  .)1(بالنسبة لكل باخرة صيد
على أنه يمكن الوزير المكلف  481- 03من المرسوم التنفيذي رقم  45المادة  إضافة إلى ذلك تنص

بالصيد البحري العتبارات تقنية أو علمية أو من أجل المحافظة على الƛروة، أن يحد أو يمنع، عن 
  .طريق التنظيم، في الزمان أو المكان أو فيهما معا، استعمال أي جهاز للصيد البحري

، الذي يضبط حدود استعمال الشباك 2004- 04- 24لمادة صدر القرار المؤرخ في وتطبيقا ألحكام ǋذه ا
في  )chalut pélagiques, semi-pélagiques et de fond(الجيبية السطحية وشبه السطحية وشباك القاع 

  .)3(2004-07-12، وقد تم تعديله بموجƔ القرار المؤرخ في )2(الزمان والمكان
واألعماق التي يمنع فيها استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية  قمناطحدŇد القرار األخير ال   

، كما أوجƔ أن تكون شباك القاع بما فيها الشباك الجيبية المستعملة في صيد الجمبري )4(وشباك القاع
  .)5(مليمترا على األقل 40وكذا الشباك السطحية وشبه السطحية، ذات فتحة عيون ممدودة تساوي 

ƚ – يادƯالصيد البحري التقيد باص Ʊنواƈ المحددة:  
باصطياد  أن يتقيد 481- 03من المرسوم التنفيذي رقم 19على ربان السفينة أيضا، بموجƔ المادة     

   .أنواع الصيد البحري التي يستهدف اصطيادǋا ويتم تبيانها في ترخيص أو رخصة الصيد البحري

  :الحجم التجاري احترام -د
قنص أو حيازة أو استيداع أو نقل أو معالجة أو بيع  11- 01من القانون رقم  53لمادة منعت ا      

  .أنواع أو منتوجات الصيد التي لم تصل الحجم التجاري المحدد والتي حظر قنصها صراحة
  .خرقا للفقرة السابقة، في بيئتها الطبيعية ةوفرضت أن تلقى فورا، وفي جميع الحاالت األنواع المصطاد

أنه في حالة الصيد بواسطة آالت غير مختارة، يمكن السماƟ بصيد نسبة من األنواع غير الناضجة غير 
)proportion d’immature(  ا ال تتعدىǋمن الكمية المصطادة %20أو التي يحظر صيد.  

وجية إلى كما أحالت ǋذه المادة في الفقرة األخيرة منها تحديد األحجام التجارية الدنيا للموارد البيول     
  ، الذي يحدد األحجام 2004- 03- 18المؤرخ في  86- 04التنظيم، وبالفعل صدر المرسوم التنفيذي رقم 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . من نفƩ المرسوم 44أنظر المادة ): 1(
)2 :(Ɯ.22، ص 2004- 05-16، المؤرخة في 30ع .ر .  
)3 :(Ɯ.67، ص 2004- 11-21، المؤرخة في 74ع .ر.  
  .2004-07-12من القرار المؤرخ في  4-3-2انظر المواد  ):4(
  .من القرار المذكور أعاله5انظر المادة ): 5(
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األحجام التجارية الدنيا للموارد  منه كيفية قياƩ 02، وقد بيŇنت المادة )1(التجارية الدنيا للموارد البيولوجية
الملحق بهذا المرسوم  ، كما بيŇن)األسماكالرخويات، القشريات، المجوفات، شوكيات الجلد، (البيولوجية 

  . )ǋ)2ذه األحجام بالتفصيل والتدقيق
كذلك على منع صيد األسماك والقشريات  481- 03من المرسوم التنفيذي رقم  46وقد نصت المادة 

واألصداف وكل الحيوانات األخرى التي تعيƫ في ماء البحر أو في الماء العذƔ أو األجاƜ والتي لم 
حجام الدنيا المحددة في التنظيم المعمول به، ما لم يكن ذلك ألسباƔ علمية، ومنع االحتفاظ بها تبلƸ األ

  .  على متن السفينة وشراؤǋا أو تكليف من يقوم بذلك وبيعها ونقلها واستعمالها ألي غرƯ كان
الة الصيد واستƛناء عن ذلك، يسمح بصيد كمية من فج األسماك أومن األنواع الممنوع اصطيادǋا، في ح

   .ةالكمية المصطاد عمن مجمو % 20البحري بواسطة معدات غير انتقائية، شريطة أن ال تزيد عن 
ǉ-  التقيد بحصص الصيد البحري)les quotas de pêche(:   

أن يبيŊن على ترخيص ورخصة الصيد  481- 03من المرسوم التنفيذي رقم  19تلزم المادة        
  .إلى جانƔ ما ذكرناه سابقا، حصص الصيد البحريالبحري على وجه الخصوص، 

  :منه على مايلي 29وتنص المادة 
عندما يؤدي استغالل ƛروة  )3(أعاله 18يتم العمل بحصص الصيد البحري المنصوص عليها في المادة " 

صيدية إلى ضرورة تحديد الكمية اإلجمالية للحصص المرخص باقتطاعها حسƔ األنواع أو مجموعة 
  ". في مناطق خاصة أو بالنسبة لكل المياه الخاضعة للقضاء الوطنياألنواع 

وبذلك تتدخل اإلدارة في تقليص جهد الصيد البحري كلما رأت ضرورة له، دون أن يحدد القانون 
  .مقتضيات ǋذه الضرورة

من ǋذا المرسوم، الكميات اإلجمالية  30 ةيحدد الوزير المكلف بالصيد البحري، بمقتضى الماد    
أعاله، ويقوم بتوزيعها على شكل حصص معدة بصفة  29المرخص باقتطاعها المحددة في المادة 

 Ɣالمناطق الجغرافية وأنواع الصيد البحري وحس Ɣمشتركة أو متزامنة بالنسبة لفترة معينة وحس
  .)4(مجموعة سفن أو كل سفينة على حدى

سƔ أنواع الصيد البحري أو حسƔ عندما يتم إعداد الحصص حسƔ المناطق الجغرافية أو ح     
مجموعة السفن، يمكن السلطة المكلفة بالصيد البحري أن توزعها حسƔ السفن مع األخذ بعين االعتبار 

  .مواصفات السفن المشاركة في الصيد البحري -: على وجه الخصوص
  .األسبقية في مجال الصيد البحري -                        

  ـــــــــــــــــــــ
  .  5، ص2004- 03-24، المؤرخة في Ɯ18 ر ع ): 1(
  .11-6أنظر الجريدة الرسمية السابقة، ص): 2(
  .كما جاء في نص المادة 18وليƩ  19حصص الصيد البحري منصوص عليها في المادة ): 3(
  ".على حدى: "لكن األصح ǋي عبارة" على حدة "ورد في النص عبارة ): 4(
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صيد البحري التي تقوم بƎعداد حصص الصيد، ǋل ǋي الوزير المكلف لكن من ǋي السلطة المكلفة بال
  من القانون المتعلق بالصيد البحريÞ  02والموارد الصيدية كما نصت عليه المادة  يبالصيد البحر

توزيع الحصصǋ Þل ǋي اعتبارات  يوما أساǋ Ʃذه االعتبارات التي تراعيها على وجه الخصوص ف
  يزية ومŃقصيةÞعادلة ومنطقية أم أنها تمي

من ǋذا المرسوم، عندما يتم نفاذ  31ينزع التجهيز من سفينة أو باخرة الصيد، بمقتضى المادة      
  .إجمالي حصة الصيد البحري المرخص باقتطاعها أو حصة الصيد البحري

غالل لنزع التجهيز من السفينة، ǋل يعني ذلك المنع من ممارسة النشاط واست يما ǋو األƛر القانون لكن
Þل يعني انقضاء مفعول الترخيص أو الرخصةǋ ،السفينة مرة أخرى  

  :في موانƅǍ الصيد الجزائرية منتوجات الصيد البحري Ƌنزال -و
ونصوصه التطبيقية على فرƯ بعƯ اإلجراءات التي تمكن  11-01ينص القانون رقم 

ة المعمول بها، ومن أǋم السلطات الجزائرية من معرفة مدى التزام سفن الصيد بالقوانين واألنظم
ها في منتوجات الترتيبات التي ينص عليها ǋذا القانون إلزام السفن الناشطة في المياه الجزائرية بƎنزال

  .الموانىء الجزائرية
كل : "بƋنه  (Déparquement)من القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات اإلنزال 2تعرŇف المادة 

  ".نتوجات الصيد وتربية المائيات على الرصيف وفي األماكن المحددة لذلكنشاط يرمي إلى وضع م
إنزال منتوجات الصيد البحري في موانىء الصيد الجزائرية باستƛناء  منه بوجوƔ 57تقضي المادة     

  .حالة الترخيص الممنوƟ من طرف السلطة المكلفة بالصيد البحري
 ن يمƛل السلطة المكلفة بالصيد البحري على المستوىيتم إنزال ǋذا المنتوƜ بحضور عو نويشترط أ

  .والذي يكلف بتسجيل الوزن أو العدد إذا تعلق األمر ببعƯ األنواع المحلي
أن تبين على ترخيص ورخصة الصيد البحري  481- 03من المرسوم التنفيذي رقم  19كما تلزم المادة 

  .المحتملة على وجه الخصوص أيضا أماكن تفريƸ منتوجات الصيد البحري
الجزائر لم تخرƜ في الترتيبات المتعلقة باإلنزال اإلجباري لمواد الصيد في الموانىء  ننالحظ أ       

التي نصت على أن قوانين ) Ɣ.ق.م.أ(من اتفاقية  62الجزائرية عمŇا نصŇت عليه الفقرة الرابعة من المادة 
ال السفن لكل الصيد أو جزء منه في موانىء الدولة الساحلية يمكن أن تتناول من بين أمور أخرى، إنز

  .الدولة الساحلية
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  :اǗمتناƱ عن مسافنة منتوجات الصيد في البحر -ز
مسافنة منتوجات الصيد في البحر إال في حالة قوة قاǋرة،  11- 01من القانون رقم  58تمنع المادة       

  .نية لحرƩ الشواطيءيتم إƛباتها ومالحظتها قانونا من قبل أعوان المصلحة الوط

كل نشاط يرمي إلى "بƋنها )  (transbordementالمسافنة 11-01من القانون رقم  2تعرŎف المادة 
  ". تحويل منتوجات الصيد في البحر من سفينة إلى سفينة أخرى

Ɲ- و رخصة الصيد البحريƈ حتفاظ بترخيصǗوتقديمها عند المراقبة ا:   
كل  481-03من المرسوم التنفيذي رقم  17لصيد البحري، تلزم المادة في إطار مراقبة عمليات ا      

وكذا كل صيŇاد خالل  ربان سفينة مرخص له بالصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
ممارسته الصيد البحري، أن يحتفظ، بصفة دائمة، بترخيص أو رخصة الصيد البحري وأن يقدŇمها عند 

    .كل مراقبة
، المتعلق برخصة 2005- 06- 12من القرار المؤرخ في  3ا ألحكام ǋذه المادة نصت المادة وطبق     

وترخيص الصيد البحري، على إلزامية االحتفاظ بترخيص ورخصة الصيد البحري بصفة دائمة وتقديمها 
  .عند كل مراقبة للسلطات المختصة

فهما، يتعين على صاحبهما تقديم وفي حالة ضياع ترخيص أو رخصة الصيد البحري أو سرقتهما أو إتال
ساعة تصريحا بالضياع لدى السلطة المكلفة بالصيد البحري المعنية من ) 48(خالل الƛماني واألربعين 

  .   أجل إعداد ترخيص جديد أو رخصة جديدة حسƔ الحالة
وألن ترخيص أو رخصة الصيد البحري يحتويان عناصر تعريف ǋوية السفن المعنية، نوع الصيد 

لبحري، قائمة التجهيزات وآالت الصيد البحري المرخص بها، ومنطقة ممارسة الصيد البحري واألنواع ا
المستهدفة وحصص الصيد البحري وأماكن تفريغها المحتملة، فƎن التزام ربان السفينة بتقديمهما عند كل 

دخول وحصوله على المستƛمر لشروط ال ءمراقبة يسمح للمراقبين أو شرطة الصيد بالتƋكد من استيفا
كما يسمح لهم بمراقبة مدى مطابقة  الترخيص أو الرخصة اللذان يمكناه من الشروع في ممارسة النشاط،

لشروط ممارسة النشاط  نماǋو مدون في الترخيص أو الرخصة بواقع األمر، ومدى احترام الربا
  .وااللتزامات المفروضة عليه أƛناء استغالل النشاط

Ư- دفتر الصيد ƿالبحري مس (le journal de pêche):   
 26في إطار مراقبة عمليات الصيد البحري دائما والتبليƸ بمعطيات الصيد البحري، تلزم المادة       

ربابنة سفن الصيد البحري المرخص لهم بالصيد في المياه  481- 03من المرسوم التنفيذي رقم 
للصيد البحري مرقما ومؤشرا عليه من اإلدارة  الخاضعة للقضاء الوطني أن يمسكوا بصفة دائمة دفترا

من ǋذا المرسوم، شهريا إلى السلطة  27بمقتضي المادة  المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، وأن يرسلوه،
  .المكلفة بالصيد البحري
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إلى قرار يتخذه الوزير المكلف  27و 26منه تحديد كيفيات تطبيق المادتين  28في حين تحيل المادة 
كيفيات مسك دفتر الصيد  يحدد، 2006- 04- 16في خمؤر رالبحري، وتطبيقا لذلك صدر قرا بالصيد

  .)1(البحري ومتابعته
من ǋذا القرار دفتر الصيد البحري بƋنه سجل مرقم ومؤشر عليه توفره اإلدارة  2تعرŎف المادة       

دوما على متن السفينة وعلى المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، يحتوي على صحيفة بيضاء تحفظ 
صحيفة صفراء تسلم كل أسبوع إلى نفƩ اإلدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، ويجƔ أن 

  .يتضمن معلومات عن كل عملية صيد من بدايتها إلى نهايتها
الصيد نالحظ أن ǋذه المادة تشترط تسليم الصحيفة الصفراء من ǋذا الدفتر إلى اإلدارة المكلفة ب    

والذي جاء  481-03من المرسوم التنفيذي رقم  27البحري المختصة إقليميا كل أسبوع، بينما المادة 
تنص بƋن يرسل دفتر الصيد البحري إلى السلطة المكلفة  ǋ26ذا القرار ألجل تطبيقها وتطبيق المادة 

  ن تطبيق نصه المرجعيÞ بالصيد البحري شهريا أي مرة كل شهر فلماذا قلƃص ǋذا القرار المدة وخرƜ ع
  :  يشمل دفتر الصيد البحري النموذجي الملحق بهذا القرار    

  مدة عملية الصيد، -
 آلية أو آليات الصيد المستعملة، -

 منطقة أو مناطق الصيد،  -

 عدد أفراد طاقم السفينة، -

 )2( .النوع والكمية المصطادة -

على دفتر الصيد البحري سهلة القراءة، وال ǋذا القرار أن تكون التسجيالت  من 3تشترط المادة     
  .يمكن محو أي تسجيل أو تعديله أو إضافة أية كلمة له

وفي حالة الخطƋ يجƔ شطƔ التسجيل غير الصحيح بخط ويتبع بالتسجيل الجديد، بحيƚ يدون ربان  
ملية سفينة الصيد البحري المعلومات الضرورية على سطر واحد بعد كل عملية صيد، بحيƚ تعتبر ع

صيد جديدة كل صيد تم القيام به في نفƩ اليوم في منطقة صيد جديدة، أو عند استعمال آلية جديدة أو 
 .     شبكة ذات عيون مختلفة عن تلك المستعملة سابقا

النسخة األصلية لدفتر (تؤشر اإلدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا على الصحيفة البيضاء   
  .  )3(وتحتفظ بالصحيفة الصفراء ،)الصيد البحري

  
  

  ــــــــــــــــــــــ
   ).20، ص2006-12-06مؤرخة في ال، 79ع .ر.Ɯ(دفتر الصيد البحري  د، الذي يحد2006-04- 16األولى من القرار المؤرخ في  ةالماد) 1(
  .القرار نفƩمن  4أنظر المادة ): 2(
  .القرار نفƩمن  5أنظر المادة ): 3(
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الحظة أنه ال يمكن تجديد ترخيص الصيد البحري إال بتقديم دفتر الصيد البحري المملوء تجدر الم     
ويعرƯ  )1(والمؤشر عليه من اإلدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا) الصحيفة البيضاء(قانونا 

ري، إلى عدم وجود دفتر الصيد البحري، أو تسجيل معلومات خاطئة، أو رفƯ تقديم دفتر الصيد البح
  .)2(العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به

، من الصيŇادين الذين يمارسون نشاط الصيد على متن قوارƔ 06يشترط ǋذا القرار، بموجƔ المادة   
 صغيرة غير مجهزة بوسائل تحديد الموقع، اإلشارة إلى موقعهم العام حسƔ الكشف األسبوعي للصيد

ص عليه في دفتر الصيد الملحق بهذا القرار وذلك بتحديد تسمية الساحل الذي بالقوارƔ الصغيرة المنصو
  .يتم الصيد في عرضه والبعد التقريبي عن الساحل

يشمل دفتر الصيد البحري، حسƔ ملحق ǋذا القرار، معلومات عامة تخص اسم السفينة، رقم      
  .يالتسجيل، نوع المهنة، رقم وتاريƣ رخصة أو ترخيص الصيد البحر

كما يشمل الكشف األسبوعي لعملية الصيد البحري الذي يحوي أǋم مميزات يومية عملية الصيد البحري 
، ويشمل أيضا بيان )مدة عملية الصيد، مناطق الصيد، عدد أفراد طاقم السفينة، آالت الصيد المستعملة(

حظات عامة، وأخيرا الكميات المفرغة حسƔ كل نوع بعدد الصناديق أو بعدد قطع السمك لينتهي بمال
  .الصيد البحريعمليات بيان بمعطيات  كله وفي ذلك إمضاء رئيƩ الصيد،

  اǗلتزامات الخاصة ببعƭ مجهزي سفن الصيد البحري: الفرƱ الثاني
، يتعين على مجهزي بعƯ سفن الصيد البحري التقيد جانƔ االلتزامات العامة المذكورة آنفا إلى

  . فن دون غيرǋابالتزامات محددة تخص ǋذه الس
  مجهز سفن الصيد البحري المستƉجرةالتزامات  :اǓولǍالفقرة 

برير الحالة الحسنة لمالحة السفن المستƋجرة ت 419- 02من المرسوم التنفيذي رقم  11/1المادة تſلزم     
  .)3(ةبواسطة وƛيقة تسلمها ǋيئة معتمدة لهذا الغرƯ ويجƔ أن تؤشر عليها اإلدارة البحرية لدولة الراي

من رخص استغالل سفن الصيد البحري المستƋجرة  نمنه مجهزي السفن المستفيدي 15تلزم المادة  كما
  :بما يلي

  :تبليƸ اإلدارة المكلفة بالصيد البحري دوريا بتصريحات الصيد الذي تم القيام به - 1
األعمال، إذ يسمح  الهدف من ǋذا االلتزام ǋو ضمان الرقابة الدورية والمستمرة على القائمين بهذه 

للمصايد  يلǘدارة بمتابعة ومراقبة وتقييم مردود الصيد حتى يتسنى للسلطات العمومية تحقيق تسيير علم
سفن الصيد البحري وال يقتصر  من أجل بلوǋ Ʒدف الديمومة، لكن ǋذا االلتزام التزام عام يخص جميع

  .ص إنما ǋو تƋكيد لهعلى ǋذه السفن المستƋجرة فقط، وتكراره في ǋذا النص الخا
  ــــــــــــــــ

  .قالساب القرار نفƩمن  8أنظر المادة ): 1(
  .القرار ذاتمن  7أنظر المادة  :)2(
  .من ǋذه المذكرة 151ارجع إلى الصفحة ): 3(
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المكلفة بالصيد البحري، ǋل ǋي تلك التي سلمت رخصة الصيدÞ ومن  لكن ǋذا النص لم يبين اإلدارة
أي أنه لم يحدد اǓجال التي يعتبرǋا دورة والتي يجƔ " دوريا"د المقصود بمصطلح جهة أخرى لم يحد

Þي شهرية، موسمية، سنويةǋ لǋ ،ذه التصريحاتǋ أن يتم فيها في كل مرة إعداد  
ونالحظ أيضا أن ǋذا االلتزام، يشمله في واقع األمر التزام مسك دفتر الصيد البحري الذي أقره المرسوم 

  .والمنوه عنه سابقا، والذي يؤدي نفƩ الدور 481-03التنفيذي رقم 
  . تشغيل عدد من البحارة الجزائريين وفقا للكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري - 2
  :إرسال كشف عن نهاية الحملة إلى اإلدارة المكلفة بالصيد البحري - 3

 Þذا الكشفǋ ماذا يحتوي)  ( l’état de fin de compagne أن األمر  يقراءة النص الفرنسي توح
  يندرǋ Ɯذا االلتزام ضمن االلتزام األول يتعلق بوصف حالة نهاية رحلة الصيدÞ لكن ماذا يقصد بذلك، أال

الصيد البحري الذي يبين مميزات كل يوم من عمليات  رعموماÞ ما قيمة ǋذا الكشف مع وجود دفت
  .ذلك حلةÞ النص ال يوضمن الرح مالصيد، ǋل يتعلق األمر بƉخر يو

السلطة المكلفة بالصيد البحري موانىء تنزيل سفن الصيد البحري  على تحديد 16كما تنص المادة       
  .يعني االلتزام باإلنزال في ǋذه الموانىء بالتحديد االمستƋجرة مم

   التزامات مجهز سفن الصيد البحري اǓجنبية: الثانيةالفقرة 
قائد سفينة الصيد البحري الحاملة للراية األجنبية  419- 02المرسوم التنفيذي رقم من  22تلزم المادة    

شخص معنوي خاضع للقانون األجنبي، أن يبلƸ اإلدارة  التي يستغلها شخص طبيعي من جنسية أجنبية أو
  .البحرية المختصة إقليميا، بمختلف مواقعها البحرية قصد ضمان متابعة عمليات الصيد البحري

من نفƩ المرسوم مجهزي السفن الجزائريين واألجانƔ المرخص لهم بممارسة  23ما تلزم المادة ك    
، عند الحاجة، بƎركاƔ بحارة جزائريين في مالصيد البحري في المياه الخاضعة للقانون الوطني، القيا

  .إطار دورات التكوين البحري في الصيد البحري

  صيد اǓسماƿ كثيرة الترحال لاǓجنبية  سفنالالتزامات مجهز : الثالثةالفقرة 
، الذي يحدد شروط منح رخصة الصيد البحري 367- 06من المرسوم التنفيذي رقم  8/1تشترط المادة   

التجاري لǖسماك الكƛيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني المطبقة على السفن األجنبية، أن 
من ) 2(سماك الكƛيرة الترحال، على متن سفينته مراقبين يحمل مجهز السفينة، صاحƔ رخصة صيد األ

اإلدارة المكلفة بالصيد البحري والمصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء، على أن تحدد شروط وكيفيات 
  .تدخل المراقبين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري ووزير الدفاع الوطني

من نفƩ المرسوم أن يحمل ǋذا المجهز على متن سفينته  9/1 باإلضافة إلى ذلك، تشترط المادة     
أو التالميذ المتربصين الذين لهم الجنسية الجزائرية من مجموع عدد /على األقل من البحارة و 10%

  .بحارة السفينة، وأن يتم إبحارǋم طبقا للتنظيم المعمول به
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  :والتقيد بما يليااللتزام  سفن صيد األسماك كƛيرة الترحال مجهزكما يجƔ على 
Ǘوƈ-  قة صيداحترامƯكثيرة الترحال من ƿسماǓالمحددة ا :  
من المرسوم المذكور أعاله على ممارسة الصيد البحري لǖسماك الكƛيرة الترحال  10تنص المادة    

في المنطقة البحرية الواقعة ما وراء ستة أميال البحرية تقاƩ ابتداء من خطوط األساƩ، تƋكيدا لما 
  .11-01من القانون رقم  34/2ت عليه المادة نص
صيد األسماك من نفƩ المرسوم ربان السفينة المرخص له بممارسة  15إضافة إلى ذلك، تلزم المادة    

  . بƋن يعلم اإلدارة البحرية بمختلف مواقعه البحرية كƛيرة الترحال
  : المرخص بها اǓسماƿ كثيرة الترحال ǗƆت صيداستعمال  -ثانيا

من ǋذا المرسوم أن يمارƩ الصيد البحري لǖسماك الكƛيرة الترحال بواسطة آليات  10تشترط المادة    
  : الصيد البحري اǓتية دون سواǋا

  .الشبكة الكيسية الدوارة بمزالق -
 .حبال الصنانير -

   :اǓسماƿ كثيرة الترحال ƈنواƱ -ثالثا
قائمة أنواع األسماك الكƛيرة الترحال على تحديد  11-01من القانون رقم  24/2تنص المادة    

من المرسوم التنفيذي رقم  13للسفن األجنبية بصيدǋا، وتطبيقا ألحكام ǋذه المادة حدŇدت المادة  المرخص
التونة الحمراء، سمك أبو سيف الطويل، التونة : ، األنواع التي يعنيها ǋذا المرسوم وǋي06-367

  .)1(ذو الظهر المخطط البطن المخطط، سمك البونيتالكبيرة، سمك الملفة، سمك البونيت ذو 
قد نظمت األسماك كƛيرة الترحال، كما ألحق ) Ɣ.ق.م.أ(من اتفاقية  64وتجدر المالحظة أن المادة    

Ɣ دتهاŇسماك المهاجرة حدǖمن بينها مختلف  ينوعا مختلفا والت 17باالتفاقية ملحق يحتوي على قائمة ل
ة، سمك التونة الجاحظ، سمك التونة فنالزعسمك التونة أزرق  األبيƯ، سمك التونة(أنواع التونة 

سمك التونة الصغير، سمك تونة البحار  ،ةفالزعن فة، سمك التونة اسودالزعن الوƛاƔ، سمك التونة أخضر
 السمك الشراعي، الجنوبية أزرق الزعنفة، سمك الماكريل الفرقاطي، سمك البومفريت، سمك الراموخ،

   ).سمك الدلفين، أسماك القرƫ المحيطية، الƛدييات البحرية اف، السمك الصوري،السمك السي

 ةويعود تحديدǋا بستة أنواع في القانون الجزائري إلى قلة األنواع في البحر األبيƯ المتوسط مقارن
  .)2(بالمحيطات

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .الذي ألغي بمقتضى ǋذا المرسوم 38- 95لتنفيذي رقم من المرسوم ا 2وǋي نفƩ األنواع التي حددتها المادة ): 1( 

(2) : Abdeljalil BELALLA, Le haut conseil de la mer ; instrument de la politique maritime de l’Algérie, In Revue 
IDARA- n° 22, 2001, p32. 
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  : الحصة القصوǌ المسموƝ بصيدǉا -رابعا
على تحديد الحصة القصوى المسموƟ بصيدǋا،  367- 06رقم  من المرسوم التنفيذي 14تنص المادة 

  الموافقة للوزن اإلجمالي لǖنواع المصطادة في رخصة 

الملغى كانت تحدد صراحة الحصة  38- 95من المرسوم التنفيذي رقم  8الصيد، بينما نالحظ أن المادة 
طن  500اطها أن ال تتجاوز السنوية القصوى التي يرخص بصيدǋا من األسماك الكƛيرة االرتحال باشتر

  .لكل رخصة

فلماذا ǋذا التعديل وترك تحديد الحصة القصوى المسموƟ بصيدǋا في رخصة الصيد أي بيد السلطة 
 Þمانحة الرخصةÞمرƛفي ذلك مجال لتدخل اإلدارة وتعزيز سلطتها التقديرية في تقييد حرية المست Ʃألي 

خص له ممارسة صيد األسماك الكƛيرة الترحال بƋن يبلƸ إضافة إلى ذلك يلزم ربان السفينة المر     
  )1(.إدارة الصيد البحري، مرة واحدة في األسبوع وفي نهاية الحملة تقريرا عن الكميات المصطادة

            Þأال يغني مسك دفتر الصيد البحري عن ذلك  
  ريةاستƸالل الموارد البيولوجية البح التزامات مدير مƊسسة: المƯلƒ الثاني

مؤسسة استغالل الموارد  خالف التزامات مجهز سفن الصيد البحري، تتميز التزامات مدير على     
التزامات قانونية وأخرى تقنية، كما أنها تحوي  ƚالبيولوجية البحرية بالمحدودية، إذ تقتصر على ƛال

  .التزامات عامة، ال تخص ǋذا النشاط فقط
إذ  بشروط الممارسة ااǋتمت بشروط الدخول أكƛر من اǋتمامه ونالحظ في ذلك أن السلطات العمومية

قيŇدت االلتحاق بهذا النشاط بالحصول على االمتياز، بينما فرضت التزامات جد محدودة على القائم بهذه 
األعمال، كما أنها في كƛير من األحيان تحيل تنظيم ذلك إلى قرارات وزارية لم تتخذ بعد، أو تƋخذ وقتا 

  .رǋاطويال لصدو
مؤسسة استغالل الموارد البيولوجية البحرية باعتباره صاحƔ االمتياز والقائم  تنقسم التزامات مدير    
   ).الفرع الƛاني( وأخرى تقنية) الفرع األول(االستƛمار إلى نوعين التزامات قانونية  ابهذ

   قانونيةاللتزامات اǗ:الفرƱ اǓول
من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بشروط استغالل  5المادة  ىصاحƔ االمتياز، بمقتض يتعين على    

، 184-05مؤسسة استغالل الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقـم
الذي يحدد مختلف أنواع مؤسسات استغالل الموارد البيولوجية البحرية وشروط إنشائها وقواعد 

غالل مؤسسة استغالل الموارد البيولوجية البحرية في أجل ال يمكن أن استغاللها، أن يشرع في است
  .من تاريƣ منح االمتياز ءيتجاوز سنة واحدة ابتدا

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .367-06من المرسوم التنفيذي رقم  16نظر المادة ): 1(
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  لتمكين األعوان المكلفين من ǋذا الدفتر، أن يتخذ كل التدابير الضرورية  4وعليه أيضا، بموجƔ المادة  

  .بالمراقبة من الدخول إلى ǋذا االمتياز في أي وقت أو في أي رقعة منه
من ǋذا الدفتر مسؤوال عن المحافظة على البيئة وحمايتها  10كما يعد صاحƔ االمتياز بموجƔ المادة 

  .  زاء اإلخالل بهاداخل المساحة الممنوƟ امتيازǋا، لكن ǋذا النص ال يوضح حدود ǋذه المسؤولية، وج
األخيرين، تمكين األعوان من مراقبة النشاط والمحافظة على البيئة، جد نالحظ أن االلتزامين 

  .ǋذا النشاط فقط نضروريين، لكنهما يتميزان بالعمومية واالتساع ال يخصا
  تقنيةاللتزامات اǗ :الفرƱ الثاني

المذكور أعاله أن تجسد مؤسسات استغالل  184-05من المرسوم التنفيذي رقم  13تشترط المادة     
الموارد البيولوجية البحرية بواسطة معالم، تحدد أنواعها والعالمات الخاصة بها، وكذا كيفيات تسجيل 

كما  رقم االمتياز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبحرية التجارية،
مؤسسات بقرار من الوزير هذه العلى تحديد الخصائص التقنية لمن ǋذا المرسوم  14نصت المادة 

  .المكلف بالصيد البحري
صاحƔ االمتياز أن يحدد مؤسسته  من دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم 3تلزم المادة    

بƎشارات ويضع معالم لها، وأن يتحمل تكاليف إقامة منشƉت فصل الحدود ووضع المعالم واإلشارات 
  .صيانتها وسيرǋاو

من ǋذا الدفتر، الضرائƔ والرسوم والتكاليف األخرى التي  6وعليه أيضا أن يتحمل، بمقتضى المادة 
  .يخضع أو يمكن أن يخضع لها استغالل المساحة الممنوحة خالل مدة االمتياز

  .زائدة بال فحوى تبدو" أو يمكن أن يخضع لها "  نالحظ أن عبارة
Ƙالثال ƒلƯسسة تربية المائيات تاالتزام: المƊمدير م  

وخصوصيته،  بالتنوع والتعدد ترتبط بطبيعة ǋذا النشاط تربية المائيات مؤسسة تتميز التزامات مدير    
   ).الفرع الƛاني( وأخرى تقنية ) الفرع األول(وتنقسم إلى نوعين، التزامات قانونية 

  قانونيةاللتزامات اǗ: الفرƱ اǓول
مؤسسة تربية بƎقامة تعلق التزامات تÛ إلى قسمين تربية المائيات مؤسسة مديرات التزام يمكن تقسيم  

  ).الفقرة الƛانية(بعمليات الزرع والتربية  تعلقت ، والتزامات أخرى)الفقرة األولى(المائيات 
 ǍولǓلتزامات المتعلقة ب: الفقرة اǗقامة اƌسسة تربية المائياتƊم   

، الذي يحدد شروط منح االمتياز من أجل 373- 04م التنفيذي رقم من المرسو 17تشترط المادة     
  تربية المائيات  )1(إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك أن يكون االمتياز من أجل إنشاء مؤسسات

  
  ــــــــــــــــــ

كما جاء  بصيغة الجمع النص، واألصح ǋو مؤسساتوǋي ال توافق سياق معنى بصيغة المƛنى  "مؤسستي"لفظة  ةالعربي باللغة جاء في النص :)1(
  .« les établissement » ةالفرنسي باللغة في النص
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، المؤرخ في 04-98مطابقا لǖحكام التشريعية الجاري بها العمل، السيما أحكام القانون رقم
  .والمتعلق بحماية التراƚ الƛقافي 15/06/1998

وذجي الخاص باالمتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات من دفتر الشروط النم 3تلزم المادة       
صاحƔ االمتياز أن يقبل بال قيد وال شرط التمتع باالمتياز في  373-04الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 

الحالة التي توجد فيها قطعة األرƯ موضوع االمتياز عند تاريƣ سريان مفعول العقد، ويصرƟ بƋنه 
القطعة  يعرف جيدا من ǋذا الدفتر أن صاحƔ االمتياز 14يفترƯ حسƔ المادة  إذ يعرفها معرفة حسنة،

الممنوحة له، ويتسلمها على الحالة التي يجدǋا فيها يوم استالمه ملكيتها وال يستطيع أن يمارƩ أي طعن 
  .ضد الدولة، ألي سبƔ كان

Ɖتوقيع العقد ضمن االمتي تتدمج البنايات والمنش ƣاز، ما لم يوجد شرط مغاير تم الموجودة عند تاري
  .االتفاق المشترك عليه بين اإلدارة مانحة االمتياز وصاحƔ االمتياز

من ǋذا الدفتر صاحƔ االمتياز أن يقوم باألشغال المتعلقة بƎنجاز مؤسسة لتربية  8تلزم المادة       
  .أشهر على األقل بعد تاريƣ منح االمتياز) 6(المائيات في أجل ستة 

) 1(من دفتر الشروط، استغالل مؤسسة تربية المائيات في أجل ال يتعدى سنة  6/2مه المادة كما تلز
  .ابتداء من تاريƣ منح االمتياز

النموذجي  الشروط من دفتر 5 ةيتعين على صاحƔ االمتياز، بمقتضى الفقرة األخيرة من الماد     
 اذ جميع التدابير الالزمة من أجل السماƟالخاص باالمتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات، اتخ

ألعوان إدارة الصيد البحري وكذا كل سلك آخر مكلف بالرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم 
  .بالدخول في أي وقت وإلى أي مكان الجاري بهما العمل،

لة داخل المساحة صاحƔ االمتياز مسؤول مسؤولية تامة وكام من ǋذا الدفتر على أن 3تنص المادة      
  .الممنوحة في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها

من ǋذا الدفتر صاحƔ االمتياز أن يبلƸŰ كل تغيير في القانون األساسي  5من المادة  3تلزم الفقرة      
  ).2(للشخص المعنوي إلى الهيئة مانحة االمتياز، في أجل شهرين

من سبق منحه االمتياز قبل صدور ǋذا  373-04ي رقم من المرسوم التنفيذ 19وتلزم المادة     
  .المرسوم أن يعمل على مطابقته ألحكام ǋذا المرسوم في أجل سنة حتى يبقي عليه

من دفتر الشروط النموذجي الخاص باالمتياز من أجل  5/2يتحمل صاحƔ االمتياز، بمقتضى المادة     
ف إقامة منشƉت تحديد المعالم وأحجار الحد الفاصلة إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك، تكالي

مجموع التكاليف المترتبة على  4/2وألواƟ اإلشارة وصيانتها وسيرǋا كما يقع على عاتقه بموجƔ المادة 
إقامة المنشƉت المرخص بها أو تشييدǋا بما فيها، إن اقتضى األمر ذلك، تكاليف ǋدم المرافق الموجودة 



 تربية المائياتونشاƯ الصيد البحري ممارسة شروƯ                                                  الثاني     الفصل  
  

 250

افق التي أصبح من الضروري إقامتها، عن طريق الربط المحتمل لتلك المنشƉت أو تغييرǋا أو المر/و
  .بالمسالك العمومية من جهة، وإيصالها بالبحر من جهة أخرى

، الضرائƔ 373-04التنفيذي رقم  من المرسوم 9صاحƔ االمتياز، بمقتضى المادة  يتحمل     
ة األرƯ الممنوحة أو التي يمكن أن يخضع والرسوم والتكاليف األخرى التي يخضع لها استغالل قطع

  .معنى تبدو زائدة ǋنا أيضا وبال" أو التي يمكن أن يخضع لها "  عبارة لها خالل مدة االمتياز، لكن
كما تلزمه بƋن يتكفل، ابتداء من يوم االستفادة من االمتياز، بكل األعباء ويمتƛل لكل األنظمة اإلدارية 

أي استƛناء أو تحفظ، لكن أال يخالف ذلك مبدأ عدم رجعية القوانينÞ أال التي أعدت أو التي ستعد دون 
Þمارƛالمراكز القانونية المكتسبة، ويزعزع االستقرار القانوني فيؤدي إلى عدم تحفيز االست Ʃيم  

  اǗلتزامات المتعلقة بعمليات الزرƱ والتربية     :الفقرة الثانية
المائية القارية عن طريق ممارسة الصيد، والعمل على في إطار السهر على تƛمين المسطحات     

من  38المسطحات المائية، تلزم المادة  تحسين مخازن التكاƛر وإدخال أنواع جديدة وتعمير وإعادة تعمير
مستغل المسطح المائي أن يشارك دوريا في إعادة تشكيل مخزون المائيات عن  11-01القانون رقم 

بعد أخذ  ةانات الواردة من مؤسسات التربية والزرع الوطنية أو األجنبيطريق إطالق البالعيط واليرق
  .رأي السلطات المعنية، على أن تحدد كيفيات تطبيق ǋذه المادة عن طريق التنظيم

من نفƩ القانون على خضوع قنص الفحول والبالعيط واليرقانات  39كما تنص المادة     
  بعد أخذ رأي السلطات  لمها السلطة المكلفة بالصيد البحري،لرخصة تس ، ونقلها وتسويقها)1(والدعاميص

الفحول والبالعيط واليرقانات والدعاميص في األوساط المائية  المعنية، وعلى خضوع عمليات إدخال
تسلمها السلطة المكلفة بالصيد البحري، على أن تحدد كيفيات تطبيق ǋذه المادة عن طريق  )2(لرخصة
  .التنظيم

تمنع قنص أو حيازة أو استيداع أو نقل أو معالجة أو بيع  11- 01من القانون رقم  53مادة وإذا كانت ال
أنواع أو منتوجات الصيد التي لم تصل الحجم التجاري المحدد والتي حظر قنصها صراحة، فƎن المادة 

يا القانونية منتوجات الصيد التي لم تبلƸ األحجام الدن من نفƩ القانون تستƛني من أحكام ǋذه المادة 54
والموجهة للتربية أو الزرع أو البحƚ العلمي، على أن تحدد كيفيات قنص ǋذه المنتوجات ونقلها 

  .واستيداعها واستيرادǋا وتسويقها عن طريق التنظيم
  ــــــــــــــــــــــــ   

  ".كل نوع يتم انتقاؤه للتكاƛر في مجال تربية المائيات" :كاǓتي 16في مادته الƛانية الفقرة  (géniteur) الفحول 11- 01عرŇف القانون رقم  ):1(
  :في مادته الƛانية ما يلي 188- 04وعرŇف المرسوم التنفيذي رقم 

  عند خروجها من البيضة، الشكل األول الذي يتصف به عدد معين من الحيوانات : (larve)اليرقانة 
  اليرقانات بعد تفريخها، مرحلة ما بعد اليرقة لǖسماك، تتشكل من :(alevin) بلعوطال

   .شكل يرقاني ناتج عن تبييضات الرخويات ثنائية الصمامات: (naissain)الدعموص 
مصطلح ترخيص  باللغة العربية الذي يقابله (autorisation)نالحظ أن الترجمة غير متطابقة، فالنص باللغة الفرنسية يستعمل مصطلح  ):2(

  .وليƩ رخصة
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المشار إليهما، ومن أجل إرساء تسيير عقالني ومستديم لمنتجات  54و 39دتين تطبيقا ألحكام الما     
تربية المائيات والتخطيط الجيŎد إلنتاجها وتسويقها من أجل تكييف حجم ونوعية العرƯ مع متطلبات 

قنص  ، الذي يحدد كيفيات2004- 07- 07المؤرخ في  188-04السوق، صدر المرسوم التنفيذي رقم 
كيفيات  وإدخالها في األوساط المائية، وكذا انات والبالعيط والدعاميص، ونقلها وتسويقهاواليرق الفحول

التي لم تبلƸ األحجام  قنص ونقل واستيداع واستيراد وتسويق منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
  )1(.الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحƚ العلمي

ومنتجات الصيد البحري  قنص الفحول كيفيات :"الƛاني من ǋذا المرسوم كاǓتي جاء عنوان الفصل  
  " وإدخالها في األوساط المائية ، ونقلها وتسويقهاوتربية المائيات التي لم تبلƸ األحجام الدنيا القانونية

ة التي الرخص لكن في الحقيقة ǋذا العنوان ال يعكƩ مضمون المواد التي يحتويها، ألنها تضمنت تنظيم
قنص الفحول ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلƸ األحجام الدنيا يجƔ أن يخضع لها 

 ونقلها وتسويقها وإدخالها في األوساط المائية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحƚ العلميالقانونية 
 كيفيات فقط، دون أن تبين) طلƔ الرخصة، رأي المصالح المعنية في ǋذا الطلƔ، خصائص الرخصة(

  . واإلدخال في األوساط المائية والنقل والتسويق القنص

ومنتجات الصيد البحري وتربية  قنص الفحول كيفيات:" في حين جاء عنوان الفصل الƛالƚ كالتالي
داعها واستي والموجهة للتربية أو الزرع أو البحƚ العلمي المائيات التي لم تبلƸ األحجام الدنيا القانونية

ستيداع اال القنص، ، وقد تضمنت المواد التي يحتويها فعال تنظيم كيفيات"واستيرادǋا ونقلها وتسويقها
  .تسويقالو ،نقلال ،ستيراداال

قنص الفحول ومنتجات الصيد وفي ǋذا السياق، يلتزم صاحƔ االمتياز بالحصول على رخصة من أجل 
 ، كما يلتزم بالشروط)أوال( الها في األوساط المائيةالبحري وتربية المائيات ونقلها وتسويقها وإدخ

  ).ƛانيا( واستيداعها واستيرادǋا ونقلها وتسويقها المحددة من أجل قنصها
Ǘوƈ- رخصةا Ǎالحصول عل Ưقنص الفحول ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم ل شترا

وتسويقها وƋدخالها في اǓوساƯ  زرƱ ونقلهاوالموجهة للتربية ƈو ال تبلƶ اǓحجام الدنيا القانونية
  :المائية
قنص الفحول ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات  188- 04يخضع المرسوم التنفيذي رقم       

ونقلها وتسويقها  والموجهة للتربية أو الزرع أو البحƚ العلميالتي لم تبلƸ األحجام الدنيا القانونية 
  .)2(إلى الحصول على رخصة ئيةوإدخالها في األوساط الما

  ــــــــــــــــــــ
)1 :(Ɯ.5، ص2004- 07-11، المؤرخة في 44ع .ر.  
الذي يقابله باللغة العربية  (autorisation)نالحظ أن الترجمة غير متطابقة في ǋذا المرسوم أيضا، فالنص باللغة الفرنسية يستعمل مصطلح  ):2(

في إطار الحرص على انسجام األحكام القانونية، العمل على مطابقة الترجمة وتوحيد المصطلحات  مصطلح ترخيص وليƩ رخصة، لذا يتعين،
  .المستعملة
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قنص الفحول ومنتجات على إرسال طلƔ رخصة  ǋذا المرسوم من 3المادة  تنص :Ưلƒ الرخصة -1
  لتربية أو الزرع أو البحƚ والموجهة لالصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلƸ األحجام الدنيا القانونية 

من القانون  39، المنصوص عليها في المادة ونقلها وتسويقها وإدخالها في األوساط المائية العلمي
صفة صاحƔ الطلƔ، : ، إلى اإلدارة المكلفة بالصيد البحري، ويجƔ أن يذكر فيه ما يƋتي11- 01رقم

ت المستعملة، االسم العلمي والعام لǖنواع أو التجهيزا/ǋدف العملية، تعيين مكان العملية، اǓالت و
  .المطلوبة، مدة الرخصة أو فترة صالحيتها ةالمعنية، مرحلة تنمية المنتوجات وكذا الكمي

 Þذه اإلدارةǋ يǋ ي مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية الوالئية  لكن النص لم يحدد منǋ لǋ
  د البحريÞالمختصة إقليميا، أم ǋي اإلدارة المركزية للصي

أخذ رأي السلطات المعنية حتى يتم تسليم  11-01من القانون رقم  39تستلزم المادة  :Ƌبداƅ الرƈي -2
قنص الفحول ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلƸ األحجام الدنيا القانونية  رخصة

، كما تنص لها في األوساط المائيةونقلها وتسويقها وإدخا والموجهة للتربية أو الزرع أو البحƚ العلمي
على إرسال نسخة من الطلƔ، إلبداء الرأي، إلى المصالح  188-04المرسوم التنفيذي رقم من  4المادة 

  :بما يƋتي ةالمعنية في اإلدارات المكلف
  .الصحة الحيوانية، الموارد المائية، البيئة، النقل، والتجارة

يوما ) 15(لسلطة المكلفة بالصيد البحري خالل الخمسة عشر ويجƔ أن ترسل آراء ǋذه اإلدارات إلى ا
  .التي تلي تاريƣ اإلرسال

كما  وتسليمها للمعني باألمر، توضيح آجال البƚ في طلƔ الرخصة نالحظ أن ǋذا المرسوم أغفل     
موقف التبليƸ، تحديد  ضرورة إعالم المستƛمر بقرار الموافقة أو الرفƯ عن طريق: أغفل األمور التالية

  واǓجال المرتبطة به، ذكر حاالت الرفƯ، تسبيƔ قرار الرفƯ، السلطة اإلدارية في حالة السكوت
في إنجاز األعمال،  رغم أǋمية ǋذه المسائل إمكانية الطعن في قرار الرفƯ، مسƋلة تجديد الرخصة،

توضيحها عائقا  خاصة وأن المستƛمر في مرحلة النشاط، يشكل عدم توضيح ǋذه األمور أو التراخي في
 .يعرقل استمرارية نشاطه ويهدد نجاƟ مشروعه

قنص الفحول رخصة  188- 04المرسوم التنفيذي رقم من  5/1تعتبر المادة  :خصائص الرخصة -3
والموجهة للتربية أو جات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلƸ األحجام الدنيا القانونية وومنت

شخصية، وفي ذلك توافق مع  ونقلها وتسويقها وإدخالها في األوساط المائية الزرع أو البحƚ العلمي،
  .المبدأ العام الذي يقضي بƋن تكون الرخصة شخصية منعا للغƫ في التراخيص اإلدارية

كما تنص الفقرة الƛانية من ǋذه المادة على إمكانية إلغاء ǋذه الرخصة في حالة عدم احترام الشروط التي 
أن تحدد شروط الرخصة ومحتواǋا بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري، وǋا ǋي تحدŎدǋا، على 

  .ƛالƛة سنوات قد ولŮت دون صدور أي نص بهذا الشƋن



 تربية المائياتونشاƯ الصيد البحري ممارسة شروƯ                                                  الثاني     الفصل  
  

 253

جات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلƶ اǓحجام الدنيا وقنص الفحول ومنت شروƯ -ثانيا
  :ونقلها وتسويقهاا واستيرادǉا والموجهة للتربية ƈو الزرƱ واستيداعه القانونية

من ǋذا المرسوم، من أجل المحافظة على األنواع المائية وتجديدǋا،  6 المادةتشترط  :شروƯ القنص -1
بواسطة  التي لم تبلƸ األحجام الدنيا القانونية أن يتم القنص في الوسط الطبيعي لمنتوجات الصيد البحري

مم، شباك رفيعة ذات خيوط دقيقة  2و Ʃ1 فتحة عيونها بين آالت محددة تتمƛل في شبيكات يتراوƟ قيا
مم، غرابيل، سالƃت، أدراƜ،  5و 3يتراوƟ قياƩ فتحة عيونها بين  ، شباك كيسية (subert)وأعين صغيرة

  . ملتقط الدعاميص، مكدات، حبال
نصوص عليها من نفƩ المرسوم أن ال تستعمل في كل الحاالت، إالƃ اǓالت الم 7كما تشترط المادة     

  .القانونية الدنيا جات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلƸ األحجاموقنص الفحول ومنت في رخصة
من ǋذا المرسوم الترخيص باستعمال الشحنات الكهربائية إال ألǋداف علمية،  8في حين تمنع المادة     

  .وتشترط توضيح استعمال ǋذه التقنية في الرخصة
2- Ǘا ƯشروƱذا المرسوم أن يتم استيداع وتخزين الفحول ومنتوجات  9تشترط المادة  :ستيداǋ من

ضمن شروط وكيفيات يحدŎدǋا الوزير القانونية  الدنيا التي لم تبلƸ األحجام الصيد البحري وتربية المائيات
  .المكلف بالصيد البحري، ǋنا أيضا نالحظ فراغا قانونيا

من ǋذا المرسوم كل استيراد للفحول أو منتوجات الصيد  10دة الما تخضع :شروƯ اǗستيراد -3
  .لتسليم شهادة مطابقة من البلد األصلي القانونية الدنيا التي لم تبلƸ األحجام البحري وتربية المائيات

  .لكن النص ال يوضح المقصود بهذه الشهادة، وكيفية الحصول عليها
منتوجات الصيد  تسويق 188- 04التنفيذي رقم  من المرسوم 11تمنع المادة  :شروƯ التسويق -4

إال ألغراƯ التربية والزرع والبحƚ  القانونية الدنيا التي لم تبلƸ األحجام البحري وتربية المائيات
  .العلمي

التي لم  للفحول أو منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات منه كلĊ تصدير 12في حين تخضع المادة 
إلى شهادة مطابقة تسلŰمها السلطة المكلفة بالصحة الحيوانية، دون أن توضح  قانونيةال الدنيا تبلƸ األحجام

  .المقصود بهذه الشهادة
الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية  من ǋذا المرسوم نقل 13تمنع المادة  :شروƯ النقل -5

تلحق ضررا بصحتها أو تنقل  مع منتوجات أخرى يمكن أن القانونية الدنيا التي لم تبلƸ األحجام المائيات
  .لها العدوى

 الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات من ǋذا المرسوم أن يتم نقل 14تشترط المادة     
تحاررية            تأو البحƚ العلمي في شاحنا عوالموجهة للتربية أو الزر القانونية الدنيا التي لم تبلƸ األحجام

(isothermes)  نظمة األكسجةمزودةƋب(systèmes d’oxygénation)   أو مخصصة لنقل األنواع الحية
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، أكياƩ بالستيكية متƋكسجة جيدا مع احترام شروط النظافة وحفظ )شاحنات مزودة بƋحواƯ عائمة(
الصحة المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، في أعشاƫ رطبة معدة لنقل بيوƯ األسماك، 

Ưفي أحوا.  
قنص الفحول أن تشمل رخصة  188- 04التنفيذي رقم  من المرسوم 15ا تشترط المادة كم    
ونقلها وتسويقها وإدخالها  م تبلƸ األحجام الدنيا القانونية،جات الصيد البحري وتربية المائيات التي لوومنت

تبلƸ األحجام  جات الصيد البحري وتربية المائيات التي لموالفحول ومنت، خالل نقل في األوساط المائية
  .، كل التعليمات الخاصة المتصلة بالنقلالدنيا القانونية

إلى  التسويقوالنقل و تصديروالاالستيراد وعمليات االستيداع من ǋذا المرسوم كل  16تخضع المادة     
/   26/01المؤرخ في  08- 88مراقبة وتفتيƫ مصالح السلطة البيطرية الوطنية طبقا ألحكام القانون رقم 

  . والمتعلق بنشاطات الطƔ البيطري وحماية الصحة الحيوانية، والنصوص المتخذة لتطبيقه 1988
بالتنوع والتعدد ترتبط بطبيعة ǋذا  ةالقانوني تربية المائيات مؤسسة وǋكذا تتميز التزامات مدير    

  .النشاط وخصوصيته، من شƋنها تقييد حرية المستƛمر في ممارسة نشاطه
  تقنيةاللتزامات Ǘا :الفرƱ الثاني

القانونية، لم تتوسع السلطات العمومية في فرƯ التزامات تقنية كƛيرة أو  تعلى خالف االلتزاما     
  : على عاتق صاحƔ االمتياز، نذكر أǋمها فيما يلي مرǋقة

من دفتر الشروط النموذجي الخاص باالمتياز من أجل إنشاء  4يلتزم صاحƔ االمتياز، بموجƔ المادة 
، بƎقامة المنشƉت الموجهة فقط للسماƟ 373- 04ة لتربية المائيات الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم مؤسس

بالقيام بالعمليات المرتبطة مباشرة باستغالل النشاط الذي منح االمتياز من أجله على القطعة الممنوحة أو 
  .لتسهيل ǋذه العمليات

لمؤسسته بواسطة معالم، ووضع على أحد المعالم من ǋذا الدفتر، وضع حدود  5وعليه، بمقتضى المادة 
 .   رقم االمتياز كما ǋو مسجل في عقد االمتياز، وذلك بحضور ممƛلين عن الهيئة المانحة

وإذ لم يكن موضوع تجديد أو إعادة  من ǋذا الدفتر، عند انقضاء مدة االمتياز، 15تشترط المادة      
  .التي شيŇدǋا صاحƔ االمتيازكلŰيŅا المرافق والمنشƉت  منح، أن تهدم

بحيƚ تقع تكاليف ǋذا الهدم على عاتق صاحƔ االمتياز أو ذوي حقوقه، ويتعين على صاحƔ االمتياز 
  .على األقل من بدايتها) 2(أن يعلم الهيئة المانحة بتاريƣ بداية تنفيذ أشغال الهدم قبل شهرين 

ائدة في ذلك، إشعار صاحƔ االمتياز بضرورة ففي خالل ǋذا األجل، يمكن لمانح االمتياز إذا ارتƋى ف
  .اإلبقاء على المرافق والمنشƉت
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وفي ǋذه الحالة، وابتداء من ǋذا اإلشعار، تجد الدولة نفسها حالŮة محل صاحƔ االمتياز في كل الحقوق 
على ǋذه المرافق والمنشƉت التي يجƔ استرجاعها في حالة حسنة وتلحق باألمالك الوطنية العمومية 

  .ن تعويƯ بهذه الصفة، ودون إبرام أي عقد إلƛبات التحويلدو
      Ɣوفي حالة عدم تنفيذ أشغال الهدم المنصوص عليها، يمكن القيام بها مباشرة مع تحمل صاح

  .االمتياز أو ذوي حقوقه التكاليف بعد إعذار بقي دون تنفيذ
شƉت إلى غاية ǋدمها الكلي أو ومهما يكن يبقى صاحƔ االمتياز السابق مسؤوال عن المرافق والمن

  . إلحاقها باألمالك الوطنية العمومية بموجƔ الحكم السابق
  اǗلتزامات المشتركة: المƯلƒ الرابع

، مستغل مؤسسات الصيد البحري، ومستغل مؤسسات مجهز سفن الصيد البحريكل من يشترك     
  :تربية المائيات في االلتزامات التالية

  ،)فرع أول( الصيد تالمعطيات اإلحصائية المتعلقة بعمليابمكلفة بالصيد البحري تبليƸ السلطة ال -   
  ).الفرع الƛاني( االلتزام بتدابير حفظ الصحة والنظافة -   

  الصيد تتبليƶ السلƯة المكلفة بالصيد البحري بالمعƯيات اǕحصائية المتعلقة بعمليا: الفرƱ اǓول
األشخاص المرخص لهم قانونا ممارسة الصيد التجاري أو  11-01 من القانون رقم 52تلزم المادة      

بتبليƸ السلطة المكلفة بالصيد البحري بكافة المعلومات والمعطيات اإلحصائية المتعلقة  تتربية المائيا
  .الصيد تبعمليا

تحدد المعلومات : " ، التي تنص على ما يلي11-01من القانون رقم  14وتطبيقا ألحكام المادة 
معطيات واإلحصائيات الخاصة بالقنص والوسائل المستعملة بما في ذلك أسطول الصيد البحري وال

، صدر المرسوم "وجماعات الصيادين، وتجمع وتبلƸ وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم
المعلومات  ، ليحدد شروط وكيفيات جمع وتبلي2004Ƹ- 06- 30، المؤرخ في 186-04التنفيذي رقم 

المعطيات اإلحصائية الخاصة بالكميات المصطادة والوسائل المستعملة، بما في ذلك أسطول الصيد و
   )1(.البحري ومجتمع الصيادين

تتولى المديريات الوالئية المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية، بموجƔ المادة الƛانية من ǋذا       
Ƹحصائية الخاصة بالكميات المصطادة والوسائل المعلومات والمعطيات اإل المرسوم، جمع وتبلي

  . المستعملة، بما في ذلك أسطول الصيد البحري ومجتمع الصيادين

حيƚ تتولى اإلدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا جمع كل معلومة إحصائية ذات طابع 
السلطة البحرية : يةمؤسساتي تتعلق بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات لدى المؤسسات اǓت

  .)2(المحلية، السلطة المكلفة بتسيير موانىء الصيد البحري، السلطة المكلفة بالجمارك، السلطة البيطرية
  ـــــــــــــــــ

)1 :(Ɯ.4، ص 2004-07-04مؤرخة في ، ال43 ع.ر .  
  .186-04من المرسوم التنفيذي رقم  3انظر المادة ): 2(
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ئيون الذين تعينهم اإلدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، من اإلحصا نفي حين يتولى األعوا
بين تقنيي الصيد البحري الممارسين، جمع كل معلومة متعلقة بمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات 

أسواق بيع السمك  على مستوى أسواق بيع السمك بالجملة، أماكن إنزال منتجات الصيد البحري غير
  .)1(الموارد البيولوجية وزرعها، مؤسسات استغالل الموارد البيولوجية البحرية مؤسسات تربيةبالجملة، 

وفي ǋذا اإلطار وضعت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية جهازا لجمع المعطيات      
 ǖيقومون بم ƚاإلحصائية، يرتكز على أعوان مكلفين بجمع اإلحصائيات على مستوى الموانىء، حي

  .داول وتقديمها إلى محطات الصيد التابعين لهاالج
ومن جهتها تقوم يوميا المحطات بƎرسال ǋذه المعطيات إلى المديريات الوالئية التي بدورǋا توجهها على 

 Ɯدوري مزدو Ʃإلى المديرية المركزية التي تقوم بجمع اإلحصائيات ) كل عشرة أيام، وكل شهر(أسا
  .)2(المتلقاة ومعاجتها وتحليلها

  :يقوم األعوان بجمع المعلومات حسƔ طريقتين     
  الحضور على مستوى موانىء إنزال المنتجات والقيام بالحساƔ في عين المكان،  -
عدد السفن الناشطة، الطاقة النظرية، اإلنتاƜ (القيام بالحساƔ والتعميم على أساƩ جهد الصيد  -

مقارنة المعلومات المقدمة من طرف الوكالء الذين  ، غالبا ما يتم القيام بتحقيقات عن طريق)المتوسط
 .يسجلون في الجداول الكميات واألنواع المنزŇلة والمسوŇقة

ومن أجل تحسين صحة المعطيات اإلحصائية، ولتكييف الجهاز الموجود مع التغيرات التي عرفها       
منظمة  الدولية المتخصصة مƛلǋذا الميدان وذلك بالرجوع إلى تدابير وتوصيات المنظمات اإلقليمية و

    ،(ICAAT)، اللجنة الدولية للمحافظة على التونة في األطلسي (FAO)األمم المتحدة للزراعة والتغذية 
وغيرǋم، قامت إدارة القطاع  (CGPM)اللجنة العامة للصيد البحري في البحر األبيƯ المتوسط 

لمعلومات يسمح بالحصول شهريا على معطيات بتعديالت على ǋذا الجهاز وأدخلت جدوال جديدا لجمع ا
عدد السفن، عدد األيام في البحر، الحمولة، (مفصلة حول الكميات المصطادة حسƔ النوع، وجهد الصيد 

  ).الطول، والقوة المحركة
وفيما يتعلق بسفن صيد التونة تم وضع جهاز خاص يرتكز على منهجية أخرى لجمع المعطيات وǋي 

متن كل باخرة تتمƛل مهمتهما في مǖ الوƛائق اإلحصائية المستوحاة من تدابير إبحار مراقبين على 
، تتمƛل ǋذه الوƛائق في ICAAT)( اللجنة الدولية للمحافظة على التونة في األطلسي وتوصيات

استمارات لجمع المعطيات حول مناطق الصيد، عدد العناصر المصطادة، األنواع، الحجم، الوزن، 
  .لكل عنصر تم اصطياده وفترة الصيدوالجنƩ بالنسبة 

  ـــــــــــــــــــــ    
  .186-04التنفيذي رقم  المرسوم من 4انظر المادة ): 1(
ابق، وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر من إعادة البناء إلى االندماƜ االقتصادي، المرجع الس): 2(

  .54ص
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جهاز عام، وجهاز خاص بسفن صيد (لمعطيات التي يتم جمعها ونقلها عن طريق ǋذين الجهازين إن ا  
  .)1(، تجمع وتعالج على مستوى اإلدارة المركزية بالتعاون مع العلميين)التونة

  حفظ الصحة والنظافة بقواعد لتزاماǗ: الفرƱ الثاني
ابير حفظ الصحة والنظافة المتعلقة بشراء د تديتحدعلى  11- 01من القانون رقم  59تنص المادة      

مختلف المنتوجات العائدة من الصيد وتربية المائيات وبيعها والمحافظة عليها وتخزينها ومعالجتها 
   .عن طريق التنظيم وتداولها ونقلها وتفريغها وعرضها

، الذي يحدد 2004-07-7المؤرخ في 189- 04صدر تطبيقا ألحكام ǋذه المادة المرسوم التنفيذي رقم   
  .)2(تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات

من ǋذا المرسوم تحديد قواعد النظافة وكذا الظروف الصحية المطبقة على المستخدمين  6أحالت المادة 
لوزراء المكلفين بالصيد الذين يتداولون منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات إلى قرار مشترك بين ا

البحري والفالحة والصحة، لم يصدر بعد، بينما اǋتمت باقي المواد عامة بتحديد قواعد الصحة والنظافة 
  : المطبقة على

على اليابسة  وتربية المائيات البحري الصيد السفن المصانع ومؤسسات تداول منتوجاتوسفن الصيد  -
  وأسواق بيع السمك بالجملة،

  . الصيد وتربية المائيات منتوجات -

ǍولǓسسات تداول منتوجات الصيد وتربية المائياتالصيد والسفن المصانع امتثال سفن : الفقرة اƊوم 
  حفظ الصحة والنظافة لقواعد
Ǘوƈ- المشتركة القواعد:  
 )3(في سفن الصيد البحري والسفن المصانع 189-04التنفيذي رقم  من المرسوم 19المادة  تشترط    
  :وأسواق بيع السمك بالجملة أن مؤسسات تداول منتوجات الصيد البحري وتربية المائياتو
تكون مبنية بواسطة مواد ال يمكن أن تلحق ضررا أو عدوى بمنتجات الصيد البحري وتربية  -

  المائيات،
د تتوفر على أماكن للتداول ذات مساحة كافية للقيام بالعمليات الخاصة بتحضير منتوجات الصي -

  البحري وتربية المائيات وتحويلها،
  ــــــــــــــــــ

  .55نفƩ المرجع السابق، ص  ):1(
)2( :Ɯ .7، ص2004-07-11المؤرخة في  ،44ع . ر.  
كل سفينة تخضع منتوجات الصيد البحري على متنها للتحضير : "  navire usine)( من ǋذا المرسوم السفينة المصنع 2عرŇفت المادة ):3(

  .محتمل فل والتجميد يتبعها حتما توضيƔ أو تغليوالتحوي
أو طهي الجمبري والرخويات وكذا السفن التي ال يتم على متنها /سفن مصانع سفن الصيد البحري التي ال يمارƩ على متنها إال تجميد و تعتبرال 

  ". إال التجميد
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حفظ الحيوانات حية تتوفر على منشƋة تسمح بتوفير أحسن ظروف العيƫ في المؤسسات حيƚ يتم  -
مƛل القشريات والرخويات واألسماك، وتكون مزوŇدة بماء ذي نوعية مرضية حتى ال تنقل للحيوانات 

  أجسام ومواد مضرة،
 تتوفر على جهاز للحماية من الحشرات والحيوانات المضرة، -

 .تتوفر على تهوئة وإضاءة كافية -

لجرذان ومبيدات الحشرات ومواد التطهير أو غيرǋا منه إيداع كل مبيدات ا 20كما تشترط المادة     
من المواد المضرŇة المستعملة في محالƃت أو خزŇانات تغلق بمفتاƟ وتتداول بصفة ال تسبƔ عدوى 

  .لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
ة على على وضع نظام المراقبة الذاتي 189-04من المرسوم التنفيذي رقم  29في حين تنص المادة     

على اليابسة، تحدد  وتربية المائيات البحري الصيد متن السفن المصانع في مؤسسات تداول منتوجات
شروط وكيفيات تنفيذ ǋذا النظام بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف 

  .)1(بالصحة الحيوانية
  : الصيد والسفن المصانعبسفن  الخاصة واعدالق -ثانيا

من ǋذا المرسوم أن تزود سفن الصيد البحري التي تبقى من أجل الصيد البحري مدة  21تلزم المادة     
 °0ساعة بخزŇان حافظ للبرودة إلبقاء منتوجات الصيد البحري في درجة تقارƔ  24تقل أو تعادل 

ساعة  24 البحري مدة تفوق ، وأن تزود سفن الصيد البحري التي تبقى من أجل الصيد)درجة مئوية(
  .بمنشƉت للتبريد

  كما يجƔ أن تكون منشƉت اإليداع على متن سفن الصيد البحري معزولة عن األماكن المخصصة لǔالت 
لتفادي أية عدوى  (des cloisons étanches) مسيكةوعن المحالت المخصصة للطاقم، بواسطة حواجز 

  : )2(ى ما يƋتي، ويجƔ أن تتوفر السفن المصانع، عليمكن أن تصيƔ المنتوجات
مساحة كافية لالستقبال مخصصة لوضع منتوجات الصيد البحري على متن السفينة، ومنشƋة بصفة  -

تسمح بالتنظيف بعد كل صيد وكذا حماية المنتوجات من تƛƋير الشمƩ وتغيرات الجو وكل مصدر 
  أو غيرǋا من العدوى، ةللقذار

  ستقبال إلى أماكن التداول، نظام لنقل منتوجات الصيد البحري من مساحة اال -
  تجهيزات خاصة بصرف الفضالت وكذا منتوجات الصيد البحري غير الصالحة لالستهالك البشري،   -
منشƉت تسمح بالتزود بالمياه الصالحة للشرƔ أو بماء البحر النظيف مدفوع بقوة، ويجƔ أن يقع منفذ  -

  ماء المضƣ بواسطة المياه القذرة والفضالتبالتƛƋير على نوعية ال حضƣ ماء البحر في مكان ال يسم
  والمياه المستعملة في تبريد المحركات والتي يتم صرفها في البحر،

  ــــــــــــــــــ
  .لم يصدر ǋذا القرار حتى الحين): 1(
  .189-04التنفيذي رقم من المرسوم  23و  22أنظر المادتين  ):2(
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  سات كافية،أماكن إليداع المنتوجات المصنعة، ذات قيا -
محل إليداع منتوجات التغليف يكون معزوال عن األماكن التي يتم فيها تحضير منتوجات الصيد  -

  .  البحري وتربية المائيات وتحويلها
  :الخاصة بƉسواق بيع اǓسماƿ بالجملة القواعد -ثالثا
األسماك بالجملة في أسواق بيع  189-04التنفيذي رقم  من المرسوم 28إلى  24تشترط المواد من     

  :ما يلي
أن تكون أماكن مخصصة الستقبال منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات معزولة عن أماكن  -

  .إيداعها وأماكن بيعها
أن تتوفر على غرف باردة ذات سعة كافية إليداع منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات قبل  -

  .ها نحو مكان االتجاهعرضها للبيع أو بعد بيعها وفي انتظار نقل
  .أن تستعمل محالƃتها وعتادǋا لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات فقط -
يمنع فيها إدخال أجهزة من غير تلك المستعملة من أجل شحن وتفريƸ منتوجات الصيد البحري وتربية  -

  .المائيات
يد البحري وتربية المائيات منتوجات الص أن تتوفر على مخزن للتبريد قابل للغلق بمفتاƟ لوضع -

  .  المحجوزة أو المحظورة
علǍ منتوجات الصيد البحري وتربية المƯبقة قواعد حفظ الصحة والنظافة لتزام باال :الفقرة الثانية

  المائيات
بدقة قواعد حفظ الصحة والنظافة المطبقة  189- 04التنفيذي رقم  حدŇد الفصل الƛاني من المرسوم   

د البحري وتربية المائيات، والتي ينبغي لممارƩ النشاط مراعاتها واحترامها، تتمƛل على منتوجات الصي
  :)1(أساسا فيما يلي

يجƔ أن تبرد منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، فور وضعها على متن السفن، ماعدا تلك  -
 Ɣلج أو بواسطة آلة تبريد توفر درجة حرارة تقارƛدرجة مئوية( °0المحتفظ بها حية بواسطة ال(. 

 يجƔ أن تتم عملية إخراƜ األحشاء لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات مباشرة بعد وضعها -
على متن السفينة أو بعد وصولها إلى مؤسسات تداول المنتوجات على اليابسة، وأن تغسل منتوجات 

ياه غزيرة تكون صالحة الصيد البحري التي أخرجت منها األحشاء ونزع منها الرأƩ دون تƋخير بم
 .للشرƔ أو بمياه البحر النظيف

  أو التقشير ) pelage(ونزع الجلد ) tranchage(والتقطيع ) filetage(يجƔ أن تتم عمليات اللولبة  -
)décorticage (Ʃاألحشاء ونزع الرأ Ɯفي أماكن مختلفة عن تلك التي تستعمل من أجل الغسل وإخرا.  

  ــــــــــــــــ
  .189-04التنفيذي رقم  من المرسوم 17إلى  7ر المواد من انظ :)1(
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والقطع واألجزاء األخرى لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات ) les filets(وأن تحفظ الهبر 
 Ɣا وتحفظ في درجة حرارة تقارǋدرجة ( °0الموجهة للبيع طازجة بواسطة التبريد مباشرة بعد تحضير

  . ى المستهلكإلى غاية وصولها إل )مئوية
بعملية تفريƸ منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات بسرعة، ووضعها في وسط محمي  يجƔ القيام -

في الحرارة المطلوبة حسƔ طبيعة المنتوƜ، وتغطيتها بالƛلج في تجهيزات النقل والتخزين أو البيع أو في 
  .المؤسسة

عية الصحية لمنتوجات الصيد البحري وتربية استعمال األجهزة التي يمكن أن تتلف النوال يسمح ب -
  . المائيات

يجƔ أن يقوم مسؤولو سفن الصيد البحري بعد تفريƸ منتوجات الصيد البحري بتخلية الخزان  -
الموجودة في قاع الخزŇان وتنظيف وتطهير كل مساحات الخزان وسطح السفينة واأللواƟ  ةوالبالوع

  .ةالمشكلة لها وللبالوع
كل معالجة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات بصفة تمنع تكاƛر الجراƛيم  يجƔ أن تتم -

  .الممرضة أو تكوين مركبات كيميائية سامة
  .يفرƯ استعمال الماء العذƔ أو ماء البحر النظيف في جميع االستعماالت -
- ŊحضŃأو بماء البحر النظيف وي Ɣلج المستعمل بالماء الصالح للشرƛأن يصنع ال Ɣتداول            يجŃر وي

  .ويودع في ظروف من شƋنها حمايته من كل عدوى
يجƔ أن تكون كمية الƛلج المستعمل كافية لتبقى درجة الحرارة داخل منتوجات الصيد البحري          -

 Ɣدرجة مئوية(°0وتربية المائيات طازجة تقار( Ʃوموزعة بطريقة تسمح بضمان تبريد فعال ومتجان ،
  .الصيد البحري و تربية المائياتلمنتوجات 

يجƔ أن تخضع منتوجات الصيد البحري و تربية المائيات الموجهة للتجميد إلى عملية تخفيƯ سريع  -
لدرجة الحرارة للتقليل إلى أدنى حدŇ من التغيرات التي يمكن أن تصيƔ تركيبتها، وأن تتم الكيفيات التقنية 

ى أن تحفظ ǋذه المنتوجات في الجهاز المجمد إلى غاية التجميد للتجميد طبقا للتنظƃيم المعمول به، عل
  . )1()تحت الصفر(م ° 18-الكامل لها في درجة حرارة داخلية ال يجƔ أن تتعدŇى

وتطبق األحكام المنصوص عليها فيما يتعلق بƎيداع المنتوجات المجمدة، على نقلها وعرضها وبيعها، 
    .كحد أقصى م° 3ع برفع طفيف لدرجة الحرارة يقدر بـ غير أنه يسمح خالل النقل والعرƯ والبي

يجƔ أن تتم عملية إزالة تجميد منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات بصفة ال تسبƔ أي تلف  -
 م، وأن تحمل ǋذه المنتوجات° 2+م و ° 0للمنتوƜ، وبعيدا عن األوساخ في درجة حرارة تتراوƟ بين 

  .)2(تبيŇن حالة إزالة تجميدǋاإشارة واضحة  ععند عرضها للبي
 ــــــــــــــــــ

  .189-04التنفيذي رقم  من المرسوم 16 انظر المادة): 1(
  .189-04من المرسوم التنفيذي رقم  17انظر المادة): 2(
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حفظ الصحة والنوعية المطبقة د معايير يتحد 189-04التنفيذي رقم  من المرسوم 18حيƚ تحيل المادة 
يد البحري وتربية المائيات وكذا كيفيات مراقبتها الصحية إلى قرار مشترك بين منتوجات الص على

   )1(.الوزراء المكلفين بالصيد البحري وحماية المستهلك والصحة الحيوانية
            ايجƔ أن يŃراعى في موادŇ تغليف منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا حاويات إيداعه -

من ǋذا المرسوم، الحفاظ على الخصائص الذوقية لمنتوجات الصيد البحري  30المادة ونقلها، بمقتضى 
وتربية المائيات والمستحضرات، وأن ال تنقل إلى منتوجات الصيد البحري و تربية المائيات مواد مضرŇة 
 بالصŇحة البشرية، على أن تحدد المواصفات التقنية للحاويات من أجل إيداع ونقل منتوجات الصيد

بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالصحة  البحري وتربية المائيات
 .)2(الحيوانية

يجƔ أن تودع موادŇ التغليف الخاصة بمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات في مكان معزول عن  -
  .)3(مكان اإلنتاƜ ويكون محميا من كل عدوى

تؤƛر على نظافتها  دتوجات الصيد البحري وتربية المائيات مع منتوجات أخرى قيمنع إيداع أو نقل من -
 .أو تلحق بها عدوى

يجƔ أن تبعد األحشاء و األجزاء التي يمكن أن تشكƃل خطرا على الصحŇة العمومية عن المنتوجات  -
بواسطة الƛلج أو الموجهة لالستهالك البشري، وأن تحفظ الكبد والبيوƯ وغدد التذكير الموجهة للتسويق 

 .عن طريق التجميد

يجƔ أن تكون وسائل نقل منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات منشƋة ومجهزة بصفة تضمن  -
المحافظة على درجات الحرارة المحدŇدة في الƃتنظيم المعمول به، وأن تكون الجوانƔ الداخلية لهذه 

ووسائل النƃقل المبردة مزوŇدة بجهاز لتسجيل  الوسائل ملساء وسهلة التنظيف، وأن تكون المستودعات
  .  )4(درجة الحرارة يوضع بصفة تسمح باإلطالع عليه بسهولة

بناء على كل ما سبق بيانه نستخلص بوضوƟ كبير تميز ǋذه االلتزامات بالتنوع والتعدد واالختالف     
  .ƛمر في ممارسة نشاطهوخصوصيته الرتباطها به، من شƋنها تقييد حرية المست حسƔ طبيعة النشاط

  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــ

  .الحين ىلم يصدر ǋذا القرار حت): 1(
  .ǋذا القرار أيضا دبع لم يصدر): 2(
  .189-04التنفيذي رقم  من المرسوم 31 انظر المادة): 3(
  .المرسومنفƩ من  33- 32تين انظر الماد :)4(
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  الصيد البحري وتربية المائيات اتنشاƯالمفروƮة علǍ رقابة ال: المبحƘ الثاني
إن كل اإلجراءات المتعلقة بحفظ الƛروة السمكية وتسييرǋا تظل عديمة المفعول إذا لم ترافقها       

  .يعلƃق عليها مستقبل قطاع الصيد البحري وتربية المائيات الةفعŇرقابة 
يتطلƔ تدخل ناجع ، لخطر حول ما يشكل قلƔ المشكل النابƯ بتسارع عجيƔالبد أن يدق ناقوƩ ا     

نهبا أو ǋدرا، إن أبقي على اإلǋمال السابق للقطاع ولم المهددة باالندƛار الجزائر البحرية  مواردإلنقاذ 
، األجنبية وتشديد المراقبة عليها تقليص جهد الصيد من طرف األساطيلو يحافظ على الموارد الصيدية،

، فبعƯ الممارسين لهذا النشاط يتحايلون بتهريƔ ن الممارسات تشهد خروقات كبيرة بذكاء خبيƚأل
Ɣجانǖالبحر وبيعها ل Ưروة الصيدية في عرƛال Ʃأن و، ألن المجال البحري بكل بساطة خال من الحر

من خالل  وظةالمحف دفعŇالية مراقبة وحراسة الجيبيات األجنبية في المياه اإلقليمية وفي منطقة الصي
Ɣباتعلى وطنيين  مراقبين إركاƛينة اإلǋمتنها تبقى ر .  

ونصوصه التطبيقية على  المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات ،11-01قانون رقم النص      
بالقوانين  فرƯ بعƯ اإلجراءات التي تمكن السلطات الجزائرية من معرفة مدى التزام سفن الصيد

وضع جهاز شرطة الصيد  ومن أǋم الترتيبات التي نص عليها ǋذا القانون ،واألنظمة المعمول بها
الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في  ،419-02المرسوم التنفيذي رقم ، كما نص البحري

 سفن الصيد البحري متن على إركاƔ مالحظين على ،المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته
   .للراية األجنبية المستƋجرة والسفن الحاملة

، وما مدى فعŇاليته في تحقيق الرقابة الضرورية على نشاطات شرطة الصيد البحري ماذا يقصد بجهاز
  وما دور المالحظين في ممارسة ǋذه الرقابةÞ Þالصيد البحري وتربية المائيات

  شرƯة الصيد البحري :المƯلƒ اǓول
  شرƯة الصيد البحري من لهم صفة: الفرƱ اǓول

ǋوالمعاينة في مخالفات أحكام القانونيؤ ƚبمقتضى والنصوص المتخذة لتطبيقه 11-01رقم  ل للبح ،
  :األشخاص التالية ،القانونǋذا من  62المادة 

  .مفتشو الصيد -
 .ضباط الشرطة القضائية -

 .قادة سفن القوات البحرية -

 .أعوان المصلحة الوطنية لحرƩ الشواطىء -
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  لبحريا مفتشو الصيد: ǍاǓول قرةالف
   ƚالمادة  سلك مفتشي 11-01قانون رقم ال أحد Ɣمنه التي تنص  60الصيد ألول مرة وذلك بموج

دون اإلخالل بمختلف أنواع المراقبة التي تجري في مجال الصيد من قبل السلطات المؤǋلة :" ايليمعلى 
   .نشاطات الصيد وتربية المائيات قانونا، ينشƋ سلك مفتشي الصيد، يكلف بمراقبة

  . )1("تحدد كيفيات تنظيم ǋذا السلك وسيره وصالحياته عن طريق التنظيم
  ƮباƯ الشرƯة القƮائية: ةالثاني قرةالف

Ňمن قانون اإلجراءات الجزائية من يتسم بصفة ضابط الشرطة القضائية بقولها 15دت المادة لقد حد:  
  :يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية" 
  ،)2(لبلديةرؤساء المجالƩ الشعبية ا - 1
  ضباط الدرك الوطني، - 2
  محافظو الشرطة، - 3
  ضباط الشرطة، - 4
ذو الرتƔ في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ƛالƚ سنوات على األقل والذين تم  - 5

  .تعيينهم بموجƔ قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة
نوا بموجƔ هم بهذه الصفة ƛالƚ سنوات على األقل وعيŎلذين قضوا في خدمتالوطني ا مفتشو األمن - 6

  .محلية بعد موافقة لجنة خاصةعن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات ال قرار مشترك صادر
ضباط وضباط الصف التابعين لمصالح األمن العسكري الذين تم تعيينهم خصيصا بموجƔ قرار  - 7

  ".ن وزير الدفاع الوطني ووزير العدلصادر ع كمشتر
المؤرخ            ،167- 66رقم المرسوم وتسييرǋا  اللجنة المنصوص عليها في ǋذه المادة تكوين ددŊح        

الذي يحدد تƋليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحانات المترشحين لمهام ضباط الشرطة  ،1966-06-8في 
وزارة ، العدلوزارة أعضاء ممƛلين للوزارات المعنية  3ل اللجنة من نص على تشكيوالذي  ،)3(القضائية
بين  المؤǋلين لرتبة ضابط في الشرطة القضائية منالداخلية، تختص باختيار المرشحين وزارة الدفاع و

   .الجزائيةقانون اإلجراءات من  15من المادة  7 - 6 -5الفئات المحددة في البنود 
  : )4(اك ƛالƚ فئات ممن يتمتعون بصفة ضابط الشرطة القضائية وǋميتضح من ǋذه المادة أن ǋن

  
  ــــــــــــــــ

  .لم يصدر حتى اليوم ǋذا التنظيم): 1(
صفة ضابط الشرطة ...لرئيƩ المجلƩ الشعبي البلدي "على أن  1990-04- 07المؤرخ في  08- 90رقم  ةمن قانون البلدي 68تنص المادة  :)2(

  ".القضائية
)3:( Ɯ.573، ص 1966- 06-13، المؤرخة في 50 ع.ر.   
. 194-193، ص 2003شرƟ قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق، دار ǋومة، الجزائر،  ،عبد اŸ اوǋايبية أنظر :)4(

  .156-155، ص1992، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاƔ، الجزائر ،موالي ملياني بغدادي :وأيضا
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  صفة الضابط بقوة القانون: الفئة األولى
  وǋي فئة تضفى عليها صفة ضباط الشرطة القضائية بحكم القانون، بمجرد توفر إحدى الصفات التي    

رؤساء المجالƩ الشعبية البلدية، ضباط : من قانون اإلجراءات الجزائية وǋي صفة 15حددتها المادة 
  .الشرطة وضباط الشرطة الدرك الوطني، محافظو

وǋؤالء ال يشترط فيهم أي شرط سوى تمتعهم بهذه الصفة دون مراعاة األقدمية، ودون حاجة الستصدار 
  .قرار بذلك أو شكليات أخرى

  من له صفة الضابط بناء على قرار: الفئة الƛانية
  يرين المعنيين،وǋي فئة تضفى عليها صفة ضباط الشرطة القضائية بموجƔ قرار مشترك من الوز    

دǋا قانون اإلجراءات وǋو قرار يخص األصناف التي حدŇ ،وزير العدل ووزير الدفاع أو وزير الداخلية
  :ما يليحدǋا ال تكفي، بل يشترط القانون الجزائية دون غيرǋم، فالصفة و

لمادة من ا 6 -  5البندين أن يكون المرشح لصفة ضابط الشرطة القضائية من الفئات المحددة في  - 1
  .من قانون اإلجراءات الجزائية 15

  .أن يكون المرشح قد أمضى في الخدمة ƛالƚ سنوات بهذه الصفة - 2
وزير العدل عضو ممƛل لكل من : وǋي مكونة من ƛالƛة أعضاء ،الخاصة المشتركة أن توافق اللجنة - 3

   .ة على المترشح، على إضفاء صفة ضابط الشرطة القضائيرئيسا ووزيري الدفاع والداخلية عضوين

يصدر الوزيران المختصان، وزير العدل ووزير الدفاع أو وزير الداخلية قرارا مشتركا، يسبƸ  أن - 4
  .صفة ضابط الشرطة القضائية على المرشح من األصناف المعنية

  مستخدمو مصالح األمن العسكري : الفئة الƛالƛة
عليهم  لصف التابعين لǖمن العسكري لتضفىاأن يكون أصحابها من الضباط أو ضباط يشترط القانون   

  .  ضابط الشرطة القضائية، ويكون ذلك بناء على قرار مشترك بين وزيري العدل والدفاع الوطنيصفة 
   قادة سفن القوات البحرية: ةالثالث قرةالف
  :ما يلي على 1996سنة ل يالدستورالتعديل من  )والƛالƛة الفقرتين الƛانية( 25تنص المادة    
تتمƛل المهمة الدائمة للجيƫ الوطني الشعبي في المحافظة على االستقالل الوطني، والدفاع عن السيادة " 

  .الوطنية
كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البالد، وسالمتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق 

  ."أمالكها البحرية
إلى الجيƫ الوطني الشعبي، ذلك  مناطق أمالك البالد البحريةمختلف مهمة الدفاع عن  أسندتقد ل      

لدفاع عن السيادة الوطنية للبالد، وال ريƔ ألن مهمته األساسية ǋي المحافظة على االستقالل الوطني وا
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المجال  يكنزهوطنيا باعتبارǋا ملكا  أن تقع على كاǋله حماية الƛروات البحرية بما فيها الƛروة السمكية،
  .البحري

 نƔ اضطالعهم بمهامهم األخرى،ا، إلى جقادة سفن القوات البحريةتولى لذلك فƎنه من المنطقي أن ي
Ưالمتعلقة بحماية الموارد البحرية الخاضعة للسيادة الوطنية،  شرطة الصيد البحري اختصاصات بع

في مخالفات  يؤǋلون للبحƚ والمعاينة عمال بƋحكام الدستور، كماوالمحافظة على بيئة بحرية نظيفة 
، والنصوص المتخذة لتطبيقهالمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات  11-01رقم  نالقانو أحكام

  .همن 62بمقتضى المادة 
  ƈعوان المصلحة الوƯنية لحرس الشواƅǍƯ: ةالرابع قرةالف

المؤرخ في ، 12-73الوطنية لحراسة الشواطىء بموجƔ األمر رقم  أحدƛت المصلحة     
عت تحت وصاية ووض )1(حداƚ المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىءإالذي يتضمن  ،03/04/1973

  .)2(وزير الدفاع الوطني
تسري عليهم أحكام القوانين  للعسكريين،من مستخدمين مدنيين مماƛلين  المصلحة ǋذهتتكون      

م الخاصة التي تبررǋا األساسية المطبقة على المماƛلين لهم في وزارة الدفاع الوطني باستƛناء األحكا
  .الخدمةنوعيات 

كما يمكن دعوة العسكريين من ضباط وضباط الصف التابعين لمختلف األسلحة ومصالح الجيƫ الوطني 
 Ɯقيامهم بالعمل خار Ʃ3(.اإلطارللخدمة في المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء وذلك على أسا(   

     ććت المصلحةأƛłمع تنظيم نشاط الدولة الذي كان سائدا، والذي  القطيعة الوطنية لحراسة الشواطىء حد
Ńبموجبه جŎوزارة [  التخصص أز كل قسم وزاري بوسائل بشرية ومادية للتدخل في البحر تبعا لمبده

تجمعت  ،])الدرك الوطني( الوطني الدفاع وزارة ،)الجمارك(المالية وزارة ، )التسجيل البحري(النقل 
 المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء، كما آلت إليهاة البحرية واحتضنتها كل ǋذه الكفاءات أو الشرط

  .الوسائل المادية للتسجيل البحري والجمارك ،من األمر الذكور آنفا 15و 14بمقتضى المواد بالكامل، 
من المرسوم الرئاسي رقم  02 حسƔ المادة، تمارƩ المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء مهامها     

المتضمن  12-73 رقم والذي يعدل و يتمم بعƯ أحكام األمر 1995- 06- 14مؤرخ في ال ،95-164
 ƚفي حدود األمالك الوطنية العمومية البحرية، ال سيما )4(المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىءإحدا ،  

  
 

  ـــــــــــــــــــ
)1( :Ɯ.422، ص 1973- 04-06المؤرخة في  ،28ع .ر.  
  .12-73رقم  األمرمن  01انظر المادة ): 2(
  .من نفƩ األمر 07انظر المادة  ):3(
)4(: Ɯ.4، ص 1995-06-21مؤرخة في  33ع .ر.  
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وكذلك في أي مجال بحري آخر خاضع لجهة  في المياه اإلقليمية ومنطقة الصيد البحري المحتفظ بها
  .     )1(قضائية وطنية بموجƔ القانون

ىء بتطبيق القوانين واألنظمة المتعلقة بالمالحة البحرية الوطنية لحراسة الشواط المصلحة كلŰفت     
المناطق البحرية المذكورة آنفا، وتتولى مهام شرطة المياه اإلقليمية والصيد البحري والجمارك في 

وحماية الملك العمومي، وتساǋم في المساعدة والنجدة في البحر، كما تساǋم في المكافحة الوقائية أو 
وتساǋم أيضا في حدود اختصاصاتها، في مراقبة الشاطىء األرضي  ر من الوقود،القمع ضد تلوƚ البح

  .)2(والدرك واألمن الوطني بالتعاون مع المصالح الجمركية
 المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء بصفة مجملة مهام حراƩ الشواطىء األمريكيةتوافق مهام     

(COAST-GUARD)، ادينتعديل يعهد إليه وقد أجري مؤخراŇ3(.ا إدارة وتسيير التسجيل البحري والصي( 
 Ʃالمصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء سلطاتهم الشرطية  موظفويمار(pouvoir de police)  طبقا

 مجال البحري و الجمركي والجزائيالللنصوص المعمول بها السارية على ممارسة سلطة الشرطة في 
  .)4(قا للقواعد و الشروط المعمول بهاوبهذه الصفة يؤدون اليمين أمام المحاكم وف

 بƎلغاءم ƛ، 1994بƎنشاء منطقة صيد محفوظة في سنة الشواطىء  ةامتد اختصاص مصلحة حراس    
تمارƩ  حيƚ ،ناعي لفائدة ملك بحري موحدطصاال الملك البحريالتفرقة بين الملك البحري الطبيعي و

وفي كل مكان  )من التقنين البحري 7 المادة(ء الشواطىء اختصاصاتها أيضا في الموانى ةمصلحة حراس
          .يطبق فيه التشريع الوطني

مؤرخ ال 437-96ي رقم رئاسالمرسوم الƚ بموجƔ حدňأĈ 12- 73 رقم من األمر 07عمال بƋحكام المادة 
، المتضمن إحداƚ أسالك المتصرفين اإلداريين في الشؤون البحرية ومفتشي 1996-12- 01في 

، فين اإلداريين في الشؤون البحرية، سلك للمتصر)5(عمل البحري وأعوان حراسة الشواطىءالمالحة و ال
  .موضوع دراستنا ،سلك ألعوان حراسة الشواطىءوسلك لمفتشي المالحة و العمل البحري، و

 :يشتمل السلم اإلداري لسلك أعوان حراسة الشواطىء على الرتƔ اإلدارية اǓتية    

  )6(.رئيƩ فرقة*   لمراقبة،عون ا*  عون التدخل،*
  
  

  ــــــــــــــــــ
يعبر ǋذا النص عن منطقة الصيد المحفوظة  إذ ،الدقة في الصياغة موعد نالحظ عدم توحيد المصطلحات المعتمدة في النصوص القانونية :)1(

 "ية بموجƔ القانون أي مجال بحري آخر خاضع لجهة قضائية وطن" بمنطقة الصيد البحري المحتفظ بها، كما أن عبارة 

)tout autre espace maritime placé sous juridiction nationale en vertu de la loi (غامضة عبارة.  
  .12-73من األمر رقم  03انظر المادة  :)2(

 )3( : Abdeljalil BELALLA, op.cit, p33.  
  .)164-95 رقم المرسوم الرئاسي من 11/1المادة (حسƔ التعديل الجديد ): 4(
)5(: Ɯ 28، ص 1996-12- 04مؤرخة في ال ،75 ع.ر.انظر.  
  .437- 96الرئاسي رقم من المرسوم  10انظر المادة  :)6(
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من ǋذا المرسوم تحدد القائمة االسمية ألعوان حراسة الشواطىء، باقتراƟ من قيادة  12وطبقا للمادة 
ستشارة لجنة تتكون من ممƛلي الوزارات القوات البحرية، بناء على قرار من وزير الدفاع الوطني وبعد ا

  .   المكلفة بالنقل والعدل والجمارك والصيد البحري
، في سلك أعوان حراسة الشواطىء 437-96من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة  يعين، بمقتضى     

  :تبعا في إحدى الرتبتين اإلداريتين اǓتيتين
  نا متخصصا ألعوان حراسة الشواطىء،ضباط صف القوات البحرية الذين تلقوا تكوي -
المستخدمون المدنيون الشبيهون بالعسكريين الذين لديهم مستوى السنة الƛالƛة ƛانوي وتابعوا تكوينا  -

  .متخصصا ألعوان حراسة الشواطىء
على  ،)1(يكلف أعوان حراسة الشواطىء، تحت السلطة المباشرة للمتصرفين اإلداريين في الشؤون البحرية

  :ص بما يƋتيالخصو
  تطبيق القوانين والتنظيمات التي تتعلق بالمالحة البحرية، والصيد البحري، والجمارك، وحماية البيئة، -
 ضمان الشرطة البحرية وحماية األمالك الوطنية العمومية البحرية، -

 المشاركة في المساعدة واإلنقاذ في البحر، -

 مع أعوان الجمارك والدرك واألمن الوطني، تعاون المساǋمة في مراقبة الشواطىء الساحلية بال -

 ، البواخر وبطاقاتالبحريين ضمان متابعة تنصيƔ البحارة على متن الباخرة وضبط بطاقية المسجلين  -

  .)2(المشاركة في حماية األمالك الوطنية العمومية البحرية -
خبرات الميدانية التي تمكنها من أداء لمصلحة حراسة الشواطىء الوسائل المتطورة وال ال لكن لم يكن     

 إلى ىفي وسط حسŇاƩ تتطلƔ الرǋانات التكفل المباشر والناجع به، مما أدŇ ،مهامها على أحسن وجه
  .   اإلضعاف من حماية الƛروات والمصالح الوطنية

بحري من ǋذا المنطلق، عرف نظام سير عمليات الحراسة واإلنقاذ في البحر ومكافحة التلوƚ ال      
أنشيء  يالمركز الوطني لعمليات الحراسة واإلنقاذ في البحر، الذ بƎحداƚ إعادة تنظيم وحركية جديدة

 يمركز وطن، والذي يتضمن إنشاء 1995- 09-30المؤرخ في  290-95بموجƔ المرسوم الرئاسي رقم 
لقوات البحرية الوطنية، وǋو تابع سلƃميŇا لقيادة ا، )3(عمليات الحراسة واإلنقاذ في البحرومراكز جهوية ل

  . وموضوع تحت سلطة المصلحة الوطنية لحرŇاƩ الشواطيء
تتمƛل مهام ǋذا المركز في حراسة العبور في البحر، حراسة كل أشكال التلوƚ البحري ومحاربتها،     

     حراسة الصيد البحري، الحراسة واإلنقاذ في البحر، وكل المهام األخرى التي تدخل ضمن اختصاصاته
  

  ــــــــــــــــــ 
  .437- 96الرئاسي رقم من المرسوم  4 إلى 2 انظر السلم اإلداري لهؤالء المتصرفون اإلداريون للشؤون البحرية ومهامهم في المواد من :)1(
  .437-96الرئاسي رقم من المرسوم  9انظر المادة  :)2(
)3 :(Ɯ.7، ص1995- 10-04، المؤرخة في 57ع .ر.  
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   .)1(زير الدفاع الوطني والوزراء المكلفون بالنقل والجمارك وحماية البيئة والصيد البحريالتي يوكلها له و
، غايته )"  Vessel Trafic System"V T S  نظام عبور السفن (مراقبة متكامل  مالمركز بنظازوŎد ǋذا   

  .للسيادة الوطنيةتحسين أمن المالحة وفعŇاليتها وحماية البيئة، في كل المجاالت البحرية التابعة 
بوǋران وجيجل، يتبعان سلƃميŇا  كما أنشيء مركزان جهويŇان لعمليات الحراسة واإلنقاذ في البحر      

وǋران، تلمسان، عين تموشنت، (بعمليات الحراسة واإلنقاذ في الناحيتين الغربية  المركز الوطني للقيام
 على التوالي، في حين يتولى)ابة، والطارفجيجل، بجاية، سكيكدة، عن(والشرقية ) مستغانم، والشلف

المركز الوطني إدارة عمليات الحراسة ومكافحة التلوƚ البحري والبحƚ واإلنقاذ الجهوي ومراقبة 
  )2().الجزائر، بومرداƩ، تيزي وزŇو(العبور في الناحية البحرية الوسطى 

كز الجهوية تنظيم نفسها في عدة ǋذه المرا 290- 95من المرسوم الرئاسي رقم  9تخوŎل المادة        
في ، وتنتظم في ǋيئات تقام "مراكز جهويŇة فرعية لعمليات الحراسة واإلنقاذ في البحر"مراكز فرعية تدعى 

Ůر للخطر، ويكلƛالمناطق البحرية المعرضة أكƚف كل مركز في مستواه باإلشراف على عمليات البح 
، حيƚ يحدد وزير الدفاع الوطني بقرار عدد موضوعةالمخططات المحلية ال Ɣالبحر حسواإلنقاذ في 

  .بناء على اقتراƟ قائد القوات البحرية المراكز الجهوية الفرعية ومقرǋŇا،
مركز العمليات المختص مديرا للعمليات الميدانية أو عدة مديرين، عندما يرى ذلك ضروريا،  يعيŇن       

بما فيها  يقدم له تقريرا عن سير العمليات في البحرمن بين ضبŇاط الخدمة الوطنية لحراƩ الشواطيء، 
  .)3(، وينسق في عين المكان فرق التدخلحراسة الصيد البحري

وبما أنه تم تنصيǋ Ɣذه المراكز، فƎن كل الجهود عاكفة حاليا نحو وضع مخططات وطنية       
النظام الجديد للتسيير الذي  للحراسة واإلنقاذ ومكافحة التلوƚ البحري، سوف يتم تعزيز فعŇاليتها بفضل

عمل المجلƩ األعلى للبحر الذي سيساǋم في رفع مستوى تكوين البحŇارة وتحسين أمن السفن، وبفضل 
يستجمع الطاقات العلمية والعملية، وكذا دراسات المجلƩ الوطني االستشاري للصيد البحري وتربية 

          .)4(لوجية واستغاللهاالمتعلقة بتسيير الƛروات البيو ، ال سيما تلكالمائيات
إال أنه يتعين مالحظة بƋن الموارد الصيدية في البحر األبيƯ المتوسط عامة غير محمية بصورة كافية، 

اتخذت  يفهي مستغلة استغالل مفرط من سفن ضخمة أجنبية، غريبة عن ǋذا البحر، تسعى الجزائر الت
ة الصيد المحفوظة، كابحة بذلك نهƛ Ɣرواتها، إلى تدابير الحماية من خالل إنشاء منطق 1994منذ سنة 

  .   نظامها الرقابي والعقابي، وتوحيد مسعاǋا في أقرƔ اǓجال مع البلدان المجاورة ةتعزيز صرام
  ـــــــــــــــــــــ

  .290-95المرسوم الرئاسي رقم من  2انظر المادة ): 1(
  .290- 95قم الرئاسي رمن المرسوم  6إلى  5انظر المواد من ): 2(
  .من نفƩ المرسوم 12إلى  10انظر المواد من ): 3(
المجلƩ الوطني ، الذي يحدد تنظيم 2004-01- 25المؤرخ في  18-04من المرسوم التنفيذي رقم  3انظر مهام ǋذا المجلƩ، المادة ): 4(

  .5، ص2004- 01-31، المؤرخة في 07ع .ر.، Ɯوسيره ومهامه االستشاري للصيد البحري وتربية المائيات
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 Ʊة الصيد اختصاصات: الثانيالفرƯالبحري شر  
شرطة الصيد البحري للبحƚ والمعاينة في مخالفات أحكام  11- 01رقم  نمن القانو 62تؤǋل المادة      

منه أيضا التماƩ القوة العمومية لمتابعة  ǋ64ذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتؤǋلهم المادة 
وكذا حجز اǓالت والعتاد المحظور والمنتوجات المصطادة خرقا ألحكام ǋذا  المخالفات ومعاينتها،

  .القانون
بتحرير محضر  ،من نفƩ القانون 65، بمقتضى المادة هتتبع معاينة المخالفة والحجز المنطوق ب    

عنها، يستعرƯ فيه العون الذي يحرر المحضر، بدقة الوقائع التي عاين وجودǋا والتصريحات التي 
  .واǓالت التي تم النطق بحجزǋا قاǋا، وكذا منتوجات الصيدتل

يوقع المحاضر العون أو األعوان المحررون لها ومرتكƔ أو مرتكبو المخالفة، وتكون ǋذه المحاضر 
  .دليال حتى يƛبت العكƩ وال تخضع للتƋكيد

  .ضرتتم اإلشارة إلى ذلك في المح في حالة رفƯ مرتكƔ أو مرتكبي المخالفة التوقيع،و
ترسل المحاضر إلى وكيل الجمهورية للجهة القضائية المختصة إقليميا، وتوجه نسخة منها إلى     

   .السلطة المكلفة بالصيد البحري
أو /أن يقوم بحجز منتوجات وآالت الصيد و ،63للمادة طبقا  ،رالعون المحرر للمحضيتعين على     
حجز منتوجات الصيد وتربية المائيات أو يأن  66المادة  همكنالمائيات المعنية بالمخالفة، حيƚ ت ةتربي

  :ورةظاǓالت المح
  الصيد نفسها أو في أماكن استغالل تربية المائيات حيƚ ارتكبت المخالفة، في أماكن -        
عند وصول السفينة إلى الميناء أو في كل مكان آخر تودع فيه منتوجات وآالت الصيد  -        

 .لمائياتالبحري وتربية ا

دون تƋخير إلى إدارة  ،67، بموجƔ المادة وتربية المائيات المحجوزة البحري تسلم منتوجات الصيد    
وذلك بالتعاون مع مصالح األمالك  ،البحري، التي يجƔ عليها بيعها حسƔ شروط السوق المحلية الصيد

  .الوطنية بحضور العون الذي حرر المحضر
  .مودعا لدى إدارة األمالك الوطنية حتى صدور الحكميبقى عائد ǋذا البيع        
عائد البيع حقا للدولة، وفي حالة حدوƚ العكƩ،         ىإذا نطقت الجهة القضائية بالمصادرة، يبق       

  .يعاد إلى المالك
سة إدارة الصيد البحري، تسلم ǋذه المنتوجات مجانا إلى أقرƔ مؤس ع لسبƔ عاينتهوإذا استحال البي      

تكون قابلة المنتوجات الشروط الصحية واستشفائية أو خيرية أو مدرسية، شرط أن توفر في ǋذه 
  .للتسويق
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      Ŏذه المنتوجات وتقدمه إلى الجهة القضائية تحرǋ ر إدارة الصيد البحري بهذا الصدد محضر تسليم
  .المختصة

المحجوزة اǓالت  ،11-01رقم قانون من ال 68، بمقتضى المادة ينقل العون الذي حرر المحضر      
ؤقتا صاحƔ السفينة التي استعملت في ارتكاƔ ميوكل  ،وإذا تعذر عليه ذلكويودعها في مكان آمن، 

لنقل لالمحجوز ويتخذ فورا التدابير الالزمة  للشيء، حارسا فة أو مسير مؤسسة تربية المائياتالمخال
  .بالوسائل األكƛر مالءمة

على تفتيƫ كل سفينة صيد  من نفƩ القانون 94تنص المادة  ،السفن األجنبية بعةمتا فيما يخص      
في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وتساق إلى ميناء  حاملة للراية األجنبية قامت بالصيد دون رخصة

الجهة القضائية المختصة القرار  إصدارجزائري ويحجزǋا العون القائم بتحرير المحضر إلى غاية 
  . يالنهائ

ع في رƁذا شſإأن يتم التفتيƫ خارƜ المياه التي تخضع للقضاء الوطني منه أيضا  95تجيز المادة       
المتابعة داخل ǋذه المياه، وينتهي حق المتابعة بمجرد دخول السفينة المالحقة إلى المياه اإلقليمية للبلد 

  .خرىالذي تنتمي إليه ǋذه السفينة، أو إلى المياه الخاضعة لدولة أ
عن التوقف أو حاولت الفرار، تطلق السفينة الجزائرية المكلفة بشرطة الصيد  األجنبيةإذا امتنعت السفينة 

  .طلقة إنذار بال رصاص
لǖمر بالتوقف، وعند الضرورة القصوى يتم استعمال  االمتƛالفي عدم  األجنبيةسفينة الصيد  وإذا تمادت

الموجودين على متنها، وذلك  اطات لتجنƔ إصابة األشخاصطلقات نارية حقيقية مع أخذ جميع اإلحتي
  .11-01من القانون رقم  96بمقتضى المادة 

النطق بحجز  ،97، طبقا للمادة عند معاينة المخالفات المذكورة أعاله، يجƔ على المكلفين بالمعاينة     
  .المنتوƜ وآالت الصيد الموجودة على متن السفينة الحاملة للراية األجنبية

وكيل الجمهورية  إلى ،، عند االقتضاءاألطرافيحرر محضر بذلك الحجز، ويقدم ملف القضية وكذا 
  .طبقا للقانون جهة القضائية المختصة للتصرف فيهلدى ال

  .يتم سماع وتƋسيƩ السلطة المكلفة بالصيد البحري طرف مدنيا في القضية
وكذلك المادة  216نص المادة  توافق األجنبية نالحظ أن ǋذه االختصاصات المتعلقة بمتابعة السفن     

بعƯ التدابير عند ممارستها لحقوقها  من اتخاذالدولة الساحلية  انمكنت انتلال )Ɣ.ق.م.أ(من اتفاقية  73
، من بينها الصعود الصةالختصادية قفي استكشاف واستغالل وحفظ وتنظيم الموارد الحية في منطقتها اال

القضائية ضدǋا متى كانت ضرورية لتنفيذ  الدعاوىا واحتجازǋا وإقامة إلى ظهر السفينة وتفتيشه
أنهما تسمحان للدولة أن تقوم عند الضرورة باستخدام كما  ،قوانينها وأنظمتها وفقا ألحكام ǋذه االتفاقية

       .الصةالختصادية قاال نطقةبعƯ اإلجراءات العسكرية لضمان تنفيذ قوانينها وأنظمتها المتعلقة بالم
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أن تقوم بواسطة سفنها وطائراتها الحربية أو  يمكن للدولة الساحلية من االتفاقية 111وفقا للمادة ف      
تلك التي تحمل عالمات تدل عليها بمطاردة السفينة األجنبية عندما تتوفر لديها أسباƔ وجيهة تدعو 

ولكنه ال  ،التابعة لها )الم اإلق الƣ(في لالعتقاد بƋن السفينة قد انتهكت قوانين وأنظمة تلك الدولة المطبقة 
 الم اإل ق(يوجد نص واضح في االتفاقية يسمح للدولة الساحلية باستخدام القوة لضمان تنفيذ قوانينها في 

ƣا من االتفاقية تنص على الحظر العام الستخدام القوة أو التهديد باستعمالها كم 301، بل أن المادة )ال
  .من ميƛاق األمم المتحدة 2 ة من المادةنصت عليه الفقرة الرابع

ومع ǋذا فƎن االعتبارات األمنية للدولة الساحلية التي تتمتع بحقوق السيادة لغرƯ استكشاف واستغالل 
رƯ رقابة فح االعتراف لها بلŰ، تجعل من المŃتصاديةوصيانة الموارد الطبيعية الكائنة في منطقتها االق

، وعند استعراƯ السوابق الدولية نجد أن الدول غالبا ما تصاديةا االقمانعة على أي استخدام لمنطقته
  .)1(تبرǋن على استعدادǋا للجوء إلى إجراءات العنف في حالة الضرورة

يسƔ تلوƛا  اعندما ينتج عن االنتهاك الذي قامت به السفينة تصريف كبير، يجوز للدولة الساحليةكما     
ƛاما أو يهدد بحدوǋأن تقيم وفقا لقوانينها دعوى تشمل احتجاز الصةالختصادية قاال نطقةالم في ه ،

كما يمكنها أن تفرƯ عقوبات نقدية فقط على السفن األجنبية التي تنتهك القوانين واألنظمة  ،السفينة
  .من االتفاقية 230/1المادة  و 220/6لمادة ل، وذلك طبقا الخاصة بحماية البيئة البحرية

  علǍ متن سفن الصيد البحري مالحظينالدور : المƯلƒ الثاني
أن تنص في تشريعاتها على إلزامية وضع  في للدولة الساحلية الحق )Ɣ .ق .م .أ( أعطت اتفاقية       

ونالحظ أن الجزائر اتبعت ، االقتصادية الخالصة مراقبين على السفن التي تمارƩ الصيد في المنطقة
يمكن أن تقوم "  :اǓتيعلى  419- 02م ــلتنفيذي رقمن المرسوم ا 18تطبيق ذلك حيƚ تنص المادة 

  .المستƋجرة اإلدارة المكلفة بالصيد البحري بƎركاƔ مالحظين على متن السفن
  ."يحدد أحكام ǋذه المادة الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار

د البحري يمكن أن تقوم اإلدارة المكلفة بالصي: " المرسوم على ما يلينفƩ من  21تنص المادة كما 
بƎركاƔ مالحظين على متن السفن الحاملة للراية األجنبية التي تستغلها أشخاص طبيعية أجنبية أو معنوية 

  .خاضعة للقانون األجنبي والمتدخلة على مستوى منطقة الصيد المحفوظة
  " .يحدد أحكام ǋذه المادة الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار 

المذكورتين أعاله، صدر القرار  419-02من المرسوم التنفيذي رقم  21و 18تطبيقا ألحكام المادتين    
 ، الذي يحدد كيفيات إبحار المالحظين على متن سفن الصيد البحري2004-01-17المؤرخ في 
  .)2(والسفن الحاملة للراية األجنبية و شروط ذلك المستƋجرة

  
  ـــــــــــــــــ

  .153، ص لسابقالمرجع اسيدي محمد ولد القاسم،  ):1(
)2 :(Ɯ.20، ص2004-06-16المؤرخة في  39 ع.ر.  
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إلى تحديد كيفيات إبحار المالحظين على متن سفن  ، حسƔ المادة األولى منه،يهدف ǋذا القرار    
المستƋجرة وشروط ذلك من طرف أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو معنويين  الصيد البحري

ن الحاملة للراية األجنبية التي يستغلها أشخاص طبيعيون من جنسية الجزائري والسف خاضعين للقانون
  .أجنبية أو معنويون خاضعون للقانون األجنبي والمتدخلون على مستوى منطقة الصيد المحفوظة

شخص طبيعي من جنسية جزائرية له مؤǋالت في بƋنه  " المالحظ" من ǋذا القرار  02تعرŎف المادة 
  .أن تحدد ماǋي ǋذه المؤǋالت دون ،مجال الصيد البحري

، شهادة تƛبت تعيينه بهذه 3/1مه، بمقتضى المادة وتسلŰ المالحظ السلطة المكلفة بالصيد البحري تعيŇن   
  .الصفة

القيام بها وفقا لǖحكام التشريعية  مالبحري يتفي التƋكƃد من أن نشاطات الصيد  ة المالحظتتمƛل وظيف   
ومن طرف  جزائرية قبل أشخاصة من ستƋجرالممل، من طرف سفن الصيد والتنظيمية الجاري بها الع
والمتدخلون على مستوى منطقة الصيد يستغلها أشخاص أجنبية  األجنبيةسفن صيد تحمل الراية 

  .، وتقديم تقرير للسلطة المكلفة بالصيد البحريةالمحفوظ
وملء الوƛائق التقنية والعلمية التي على المالحظ إعطاء المعلومات من ǋذا القرار  7حيƚ توجƔ المادة 

  .تسلمها السلطة المكلفة بالصيد البحري والملحقة نماذجها األصلية بهذا القرار
المالحظ أو المالحظين الذين تعينهم السلطة  إبحار، 3/2يتعين على مجهز السفينة، بمقتضى المادة     

  .المكلفة بالصيد البحري على متن السفن
أن يوفر للمالحظ على وجه  من ǋذا القرار، 4، طبقا للمادة ينة الصيد البحريويجƔ على قائد سف
  : الخصوص ما يƋتي

  المعطيات المتعلقة بنشاطات الصيد البحري، -
  إمكانية استعمال أجهزة المراقبة، -
ل الترخيص باالتصال، كلما يتطلƔ األمر ذلك، باإلدارة المكلفة بالصيد البحري بواسطة أجهزة االتصا -

 الموجودة على متن السفينة،

لصيد البحري والتحويل إمكانية الوصول إلى كل أجزاء سفينة الصيد البحري التي تتم فيها نشاطات ا -
 واالستيداع،

 المساعدة من أجل فحص آالت الصيد البحري على متن السفينة، -

 تجهيزات الصيد البحري،الترخيص بالتصوير أو التقاط صور لنشاطات الصيد البحري وكذا آالت أو  -

  .اإلذن بالقيام بمالحظات وتسجيالت وكذا أخذ واقتطاع كل عيŇنة من أجل تحديد حجم نشاطات السفينة -
على  من نفƩ القرار، اتخاذ التدابير الالزمة من أجل إبحار المالحظ 5كما يتوجƔ عليه، بمقتضى المادة 

ذين تحددǋما اإلدارة المكلفة بالصيد البحري، وضمان لمتن السفينة أو إنزاله منها بالتاريƣ والمكان ال
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بƋن يتمتع المالحظ على  6ظروف أمن وعمل وإقامة حسنة للمالحظ على متن السفينة، إذ تقضي المادة 
  .بالمعاملة المخصصة لضباط السفينةمتن السفينة 

يحدد شروط منح  لذي، ا367-06من المرسوم التنفيذي رقم  8تجدر اإلشارة أيضا إلى نص المادة     
في المياه الخاضعة للقضاء الوطني المطبقة  كƛيرة الترحالالǖسماك رخصة الصيد البحري التجاري ل

التي تشترط أن يحمل مجهز السفينة صاحƔ رخصة صيد األسماك الكƛيرة الترحال  ،على السفن األجنبية
ري والمصلحة الوطنية لحراسة من اإلدارة المكلفة بالصيد البح) 02(على متن سفينته مراقبين 

تحدد شروط وكيفيات تدخل المراقبين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد على أن  الشواطىء،
  . )1(البحري ووزير الدفاع الوطني

لكن يبقى التساؤل واردا عن فعŇالية دور ǋؤالء المالحظين في مراقبة نشاطات الصيد البحري       
تتعدى وظيفتهم ملء الوƛائق التقنية والعلمية وتقديم تقرير للسلطة  Ʃ إال، اللي باعتبارǋم مالحظين

   .المكلفة بالصيد البحري عما الحظوه
  .ويبقى االختصاص األصيل في رقابة نشاطات الصيد البحري لشرطة الصيد البحري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
  .إلى الحين لم يصدر ǋذا القرار): 1(
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Ƙالثال Ƙالعقوبات : المبح  
      Ňتأو الجزاءاالصيد البحري وتربية المائيات العقوبات  اتالسارية على نشاط دت النصوصحد 

المفروضة  وااللتزامات القانونية للشروط احترامهفي حالة عدم  الممارƩ لها التي توقع على الشخص
  .وƛبوت مخالفته لهاعليه 

  :سمينالعقوبات إلى ق يمكن تقسيم ǋذه
  ،)المطلƔ األول( توقعها اإلدارةعقوبات إدارية . 
  ).المطلƔ الƛاني(ي الجزائي عقوبات جزائية ينطق بها القاض. 

  العقوبات اǕدارية: اǓول ƒالمƯل
لتنظيم االقتصاد  االعقوبات اإلدارية لدى الدول التي تتبنى اقتصاد السوق عنصرا أساسي أصبحت      

  .)1(ير عن امتيازات المرافق العامةالمعاصر، ومظهرا للتعب
عند ƛبوت مخالفة القانون  ،بحيƚ تتدخل السلطة العامة في النشاط االقتصادي أƛناء ممارسته لتتخذ

  .الجزاء المناسƔ ،المؤطر لهذا المجال
  :تعتبر العقوبة إدارية إذا اجتمع فيها معيارين     

منها ǋو توقيع الجزاء على المتوخى ألن الهدف  (répressif)يتعلق المعيار األول بطابعها الردعي  -
  .مرتكƔ مخالفة التشريع أو التنظيم، وبهذا فهي تشبه العقوبة الجزائية

يتعلق بالمعيار العضوي، بمعنى يجƔ أن تصدر العقوبة من سلطة ما المعيار الƛاني، وǋو األǋم، فأ -
  .إدارية وليƩ من قاضي

قرار إداري باعتبارǋا سلطة عامة تتمتع بامتيازات خاصة، لكنها  بحيƚ تقرر اإلدارة العقوبة في شكل
  :ملزمة في ذلك باحترام بعƯ القواعد

دون أن ينص عليها  اإلدارة أن تحدƚ عقوبة من تلقاء نفسها طيعتال تسمبدأ شرعية العقوبات، ف  -
  القانون،

 الدفاع، قحقو احترام -  

 .)2(ن التطبيق غير النظامي لهذه العقوباتاإلدارة مسؤولة في حالة الضرر الناتج ع -   

تƋخذ العقوبة اإلدارية عدة أشكال وصور سواء في شكلها التقليدي الذي يمارƩ في أنظمة خاصة     
لمخالفة الحديƚ الذي يمارƩ في نظام قانوني عام، كجزاء  ا، أو في شكله)كسحƔ التراخيص واالعتماد(

  .)3(لحريةل اتخاذ العقوبات السالبة عويمن، )كالغرامات(التشريع أو التنظيم 
  

 ـــــــــــــ
 )1( Hubert- Gerald HUBRECHT, droit publique économique, édition Dalloz , 1997,  p137. 

  .334-333 ص، 1978،  محاضرات في المؤسسات اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، )أحمد(محيو ) 2(
(3) Hubert- Gerald HUBRECHT, ibidem. 
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المتعلق بمعايير  ،40- 97بالنسبة للنشاطات المقننة في القانون الجزائري، فƎن المرسوم التنفيذي رقم     
من  فقط ينص على نوعين، تحديد وتƋطير النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري

  :اإلدارية ǋذه العقوبات
  .ةاألخيروقف الممارسة مؤقتا مع توضيح مدة ǋذه  -
     .)1(سحبها النهائيبإلغاء رخصة الممارسة  -

اإلدارية  اتالعقوبات الصيد البحري وتربية المائيات، نشاطلالمؤطňرة  القانونية وǋذا ما تناولته النصوص
  )الفرع الƛاني(اإلدارية النهائية  اتالعقوبو ،)الفرع األول(تحفظية أو المؤقتة ال

  ة التحفظيةاǕداري العقوبات: الفرƱ اǓول
الصيد البحري  نشاط ممارƩأو  رالمستƛماإلدارية التحفظية التي يمكن أن توقع على  اتتتمƛل العقوب    

السحƔ المؤقت للدفتر  ،)الفقرة األولى( في تعليق ترخيص أو رخصة الصيد البحريوتربية المائيات 
  .)الفقرة الƛالƛة( وط المفروضةحين تنفيذ الشر ىاالمتياز إل توقيف أو، )الفقرة الƛانية(المهني 

 Ǔولالفقرة اǍ :و رخصة الصيد البحريƈ تعليق ترخيص   
حاالت تعليق ترخيص أو رخصة الصيد البحري  481-03من المرسوم التنفيذي رقم  23حددت المادة 

  :يمكن تعليق ترخيص أو رخصة الصيد البحري كƎجراء تحفظي في الحاالت اǓتية" :بنصها على ما يلي
  في حالة عدم احترام أحكام ترخيص أو رخصة الصيد البحري، -

 ." في حالة رفƯ تبليƸ المعلومات أو رفƯ تقديم الوƛائق المطلوƔ تقديمها أƛناء المراقبة -       

ن مدة وقف الممارسة يمدة تعليق الترخيص أو الرخصة وبعبارة أخرى لم يبلكن ǋذا النص لم يبين 
ن ، كما أنه لم يبي97/40Ŏمن المرسوم التنفيذي رقم  6المادة بوضوƟ  كذل يتم ناشترطت أا ممؤقتا ك

Þي السلطة التي منحتهǋ لǋ ،السلطة التي يمكنها تعليق الترخيص 

ǋو ǋ Þل تعليق الترخيص أو الرخصة سرياناء بعد انقض هالمستƛمر اللتزاماتما جزاء عدم امتƛال 
  .ح ǋذه المسائلالنصوص ال توضÞ لهما السحƔ النهائي بالضرورة

  السحƒ المƊقت للدفتر المهني: الفقرة الثانية
على تƋسيƩ دفتر مهني للصيŇاد البحŇار لكل  481-03التنفيذي رقم  متنص المادة الƛالƛة من المرسو     

اد ى الدفتر المهني للصيŇد محتويحدŇ األشخاص الممارسين الصيد البحري على سبيل االحتراف، على أن
Ň2(صفاته التقنية وشروط وكيفيات إعداده ومنحه عن طريق التنظيممواار والبح(.  
في ارتكاƔ  ، في حالة العودالبحري دالسلطة المكلفة بالصي 11-01رقم  قانونالمن  93المادة تمكŰن  

  ، من النطق بالسحƔ المؤقتموضوع عقوبة قضائية كانت من ارتكاƔ األولى التي خالل سنتينمخالفة 
  
  ــــــــــــــــــ
  .40-97التنفيذي رقم  من المرسوم 6انظر المادة  :)1(
  .هذا التنظيم إلى الحينلم يصدر  :)2(
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  :عندما)1(سنة واحدة  ىال تتعدلفترة  يللدفتر المهن
  تقتصر العقوبة على الغرامة، -              
  .تقل مدة العقوبة عن سنة واحدة -              

 ƚالفعل عو 92تعتبر المادة حي Ɣأو مرتكبو المخالفة موضوع عقوبة قضائية بسب Ɣدا عندما يكون مرتك
مخالفة في مجال الصيد أو تربية المائيات خالل السنتين اللتين تسبقان معاينة المخالفة، وفي ǋذه الحالة 

 .تضاعف الغرامة المحددة لهذه المخالفة، بحيƚ يعني العود مالك السفينة، أو مجهزǋا أو ربانها

  حين تنفيƤ الشروƯ المفروƮة Ǎتوقيف اǗمتياز Ƌل: الثالثةالفقرة 
 ،دفتر الشروط النموذجي الخاص باالمتياز من 10بالنسبة لنشاط تربية المائيات، تقضي المادة   

، الذي يحدد شروط منح االمتياز من أجل إنشاء مؤسسة 373-04المرسوم التنفيذي رقم ب والملحق
  :بما يلي لتربية المائيات وكيفيات ذلك،

غير مطابقة للتنظيم الجاري به العمل  في حالة عدم النشاط، أو عندما تكون شروط استغالل االمتياز "
ولبنود دفتر الشروط، يوجه مانح االمتياز إعذارا إلى صاحƔ االمتياز، لكي يتخذ في أجل شهر، كل 

  .التدابير واألعمال التي من شƋنها جعل المستƛمرة أو المنشƉت مطابقة
عند انقضاء األجل المحدŇد في الفقرة أعاله، وعندما ال يمتƛل صاحƔ االمتياز له، يقرر مانح االمتياز   

   ." توقيف االمتياز حتى يتم تنفيذ الشروط المفروضة
دفتر الشروط  من 7، فƎن المادة مؤسسات استغالل الموارد البيولوجية البحرية أما بالنسبة لنشاط   

والملحق  وكيفيات ذلك، استغالل الموارد البيولوجية البحرية مؤسسة استغالل شروطالنموذجي المتعلق ب
، الذي يحدد مختلف أنواع مؤسسات استغالل الموارد البيولوجية البحرية 184-05تنفيذي رقمالالمرسوم ب

  :المذكورة أعالهنفƩ األحكام التي تضمنتها المادة  تنص على ،وشروط إنشائها وقواعد استغاللها
ل به وفي حالة انعدام النشاط، أو عندما تكون شروط استغالل االمتياز غير مطابقة للتنظيم المعم"  

 جميع، واحد ولبنود دفتر الشروط ǋذا، فƎن مانح االمتياز يعذر صاحƔ االمتياز، ليتخذ في أجل شهر
  .المؤسسة مطابقةالكفيلة بالتدابير واألعمال 

قصد  صاحƔ االمتيازفي حالة عدم اتخاذ أي تدبير من فقرة أعاله، وعند انقضاء األجل المحدŇد في الو
  . " تنفيذ الشروط المفروضة إلى غايةتوقيف االمتياز  يقررمانح االمتياز فƎن  ،مطابقة المؤسسةضمان 

مؤقتا إلى غاية تنفيذ الشروط المفروضة  وبناء على ذلك، تقرر اإلدارة مانحة االمتياز توقيف االمتياز
  :االت التاليةفي الح

  انعدام النشاط، -
  عندما تكون شروط استغالل االمتياز غير مطابقة للتنظيم المعمول به،  -
  .عندما تكون شروط استغالل االمتياز غير مطابقة لبنود دفتر الشروط -
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إعذارا إلى صاحƔ االمتياز، لكي يتخذ في أجل شهر، كل التدابير واألعمال التي من  بعد أن توجهذلك و
اتخاذ أي تدبير من صاحƔ  دون جعل المستƛمرة أو المنشƉت مطابقة، وبعد انقضاء ǋذا األجلشƋنها 

    .االمتياز قصد ضمان مطابقة المؤسسة
  اǕدارية النهائية اتالعقوب: الفرƱ الثاني

ممارسة نشاط الصيد البحري  لترخيص أو رخصة الصيد البحري من أج إن حصول المستƛمر على   
ال يعني أن حرية تصرفه مطلقة، بل  ،تربية المائياتممارسة نشاط  لمن أج على االمتياز حصوله أو

ǋي مقيدة كما رأينا فيما سبق باحترام الشروط وااللتزامات التشريعية والتنظيمية الملقاة على عاتقه، فƎذا 
 Ɣدارة أن تسحǘمر تلك النصوص وتجاوز الحدود، فلƛأو  صيقرار الترخما خرق وخالف المست

  .الرخصة المسلمة له وتنهي آƛارǋما، كما لها أن تنهي عقد االمتياز
 حيƚ يسحƔ نهائيا ،في سحƔ التراخيص اإلدارية نهائياتتمƛل العقوبات اإلدارية النهائية وǋكذا    

 )الفقرة الƛانية(نهائيا  ي، كما يسحƔ الدفتر المهن)الفقرة األولى( ترخيص أو رخصة الصيد البحري
الستغالل مؤسسات التربية والزرع،  بالنسبة االمتياز يفسƣ عقد، في حين بة لنشاط الصيد البحريبالنس

  . )الفقرة الƛالƛة( أو مؤسسات استغالل الموارد البيولوجية البحرية
ǍولǓالفقرة ا :ƒو رخصة الصيد البحري سحƈ ترخيص  

المادة  نصتحيƚ تنهي آƛارǋما، لمستƛمر ولǘدارة أن تسحƔ الترخيص أو الرخصة المسلمة ل      
الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه ، 419-02من المرسوم التنفيذي رقم  19

رخصة االستغالل  المكلفة بالصيد البحري ةسحƔ اإلدارعلى  الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته
لمستفيد أحكام ǋذا المرسوم المسلمة لسفن الصيد البحري المستƋجرة وذلك في حالة عدم احترام ا

  .والتنظيم الجاري به العمل
المسلمة لسفن الصيد المستƋجرة، بينما المواد  االستغالل وǋي المادة الوحيدة التي تضمنت سحƔ رخصة

عـن طريـق    ااقتناؤǋتم يالتي  الترخيص لسفن الصيد الحاملة الراية الجزائريةاألخرى المنظمة ألحكام 
Ưتم يالصيد البحري الحاملة للراية األجنبية والتي لسفن الترخيص  ،القرǋااقتناؤ  Ưعن طريق القـر 

من طـرف أشـخاص    ااستغاللهمؤقت للسفن األجنبية التي يتم الص يرخ، التمن قبل أشخاص جزائرية
الصـيد التجـاري لǖسـماك     ةرخص ،لقيام بعمليات الصيد التجاري في منطقة الصيد المحفوظةلأجنبية 

، لم تتضمن أية إشارة لسـحƔ  في المياه الخاضعة للقضاء الوطني من قبل السفن األجنبية كƛيرة الترحال
  . خيص اإلداريةاالتر
   :دون تخصيص أية سفينة ،عاما 481- 03من المرسوم التنفيذي رقم  24دة االمفيما بعد جاء نص لكن 

 :حاالت اǓتيةيتم سحƔ ترخيص أو رخصة الصيد البحري فورا من السلطة التي سلمتها في ال"
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  بيع السفينة، -      
عدم تطابق المعلومات المقدمة من أجل الحصول على ترخيص أو رخصة الصيد البحري مع  -     

  حقيقة االستغالل،
تغيير مواصفات أو طريقة استغالل السفينة بحيƚ لم تعد تستجيƔ للشروط المحددة لمنح  -     

  ،ترخيص أو رخصة الصيد البحري المعنيين
  ".عدم توفر الشروط التقنية لǖمن والمالحة في السفينة المعنية -     
المادة صراحة بƋن قرار السحƔ يتخذ من قبل السلطة التي سلمت الترخيص أو ǋذه نصت     

  .الرخصة، فالنص أعطى اختصاص السحƔ لنفƩ السلطة التي أعدت القرار األصلي
بمعنى ال يمكن اتخاذ عقوبة السحƔ إال ضمن ǋذه (حصر على سبيل ال حاالت السحƔ تددحŇ كما

بيان  يستوجƔي ذال 40- 97رسوم التنفيذي رقم ممن ال 06تطابق مع نص المادة وفي ذلك ، )الحاالت
  :ذلك يطرƟ عدة مشاكلغير أن مترتبة عنها، ال العقوباتووالتجاوزات المحتملة المخالفات 

من ǋذه الحاالت فهل يعني أنها ال تطبق في حالة مخالفة فƎذا كانت ǋذه العقوبة ال تطبق إال ض *      
النشاط كاستعمال آالت الصيد غير تلك المنصوص  ǋذا االلتزامات التشريعية األخرى المتعلقة بممارسة

ته فمخالعلى  11-01رقم قانون المن  78تعاقƔ المادة  لممارسة،رغم أنه شرط إلزامي ل ،عليها
   Þ جزاءات جنائيةالمعاقƔ عليها ب تǋا من المخالفاغيرفي وأو الغرامة /بالحبƩ و

 ǋوÞ  في حالة التوقف عن النشاط، ǋل تسحƔ الرخصةÞ أو يتخذ إجراء آخر وما *       

  ǋ Þل ǋو سحƔ نهائي أو مؤقتÞخصةماذا يقصد بالسحƔ الفوري للترخيص أو الر
فهذا يدل على أن  تطبيق عقوبة السحƔالنص لم يوضح ذلك، ولكن بما أنه لم يذكر المدة التي يتم خاللها 

طرف القاضي، وليƩ من األمر يتعلق بالسحƔ النهائي، مع أن السحƔ النهائي، ال يجƔ أن يتم إال من 
ممارسة النشاط، مما يقتضي أن تكون من لرا ظفقرارات السحƔ النهائية تضع ح طرف اإلدارة،

 والتي شكال المعروفة في القانون اإلداريقاعدة توازي األ عناختصاص القضاء فهي تؤسƩ استƛناءا 
  .خل نفƩ الهيئات عند إصدار القرار وإلغاءه وسحبهنفƩ اإلجراءات وتدŇ باعƎتŰقضي بت

م ـرقمن المرسوم التنفيذي  6لمادة طبقا ل ،يتبع ǋذا السحƔ النهائي بالشطƔ من السجل التجاري     
في حين أنه Ɣ نهائية دون اللجوء إلى القضاء، أن اإلدارة تتخذ قرارات سحأيضا يعني  مما، 97-40

 Ɣالتمييز بين قرارات السح Ɣالنظر إليها في مجال القانون يج Ɣنها النهائية التي يجƋر أو منع، ظحب
لقاعدة ǋذا األساƩ فهي تشكل استƛناءا  وبالتالي فمن الضروري أن تكون من اختصاص القضاء، وعلى

  .المؤقتة التي تدخل في اختصاص الهيئة المانحة لها بين قرارات السحƔ، وتوازي األشكال
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     Ňذا النص الححدǋ الت التي يتم فيها اتخاذ إجراء اد،Ɣتحديد الحاالت بشكل  السح Ɣويرجع سب
Ɣذا اإلجراء وصرامته، فالسحǋ يتوقف  الذي يعني عدم إمكانية ممارسة النشاط حصري إلى خطورة

  .الترخيص اإلداريعلى توفر 
عند  مراعاتهاالسلطة اإلدارية  ال يوجد أي نص يحدد إجراءات أو شروط خاصة يتعين على لكن    

وق باحترام قاعدة حقطبقا للنظرية العامة في سحƔ التراخيص،  ،اإلدارة ملزمة أن، إال سحƔ الترخيص
عقوبات الكشرط موضوعي عند إصدار  ضمانات القانون الدستوري الجزائيالتي تعد من  الدفاع
بدأ  ييهدر حقوق المستƛمر الذ نه إجراء خطيرأل ،يقضي بذلك حتى في حالة عدم وجود نص ،داريةاإل

  .في استغالل نشاطه
  :التي يتعين على اإلدارة احترامها فيما يلي يصرختال لسحƔ يمكن إجمال القواعد األساسية    

  .يجƔ على اإلدارة إخطار الشخص الذي ستصدر ضده العقوبة -
 .تهتبيان اعتراضا -

 .السماƟ بمعرفة رأيه -

Ƹتبلي Ɣمر، وعند اتخاذ القرار يجƛالقرارات  المست Ƹإذا لم اإلدارية، وتطبيقا للمبادىء العامة في تبلي
      .)1(من قبل القاضي قابل لǘبطال تحترم ǋذه القواعد فƎن قرار العقوبة

لمستƛمر في ǋذا المجال ألن وعليه يجƔ إعادة النظر في جميع المسائل المغفلة ضمانا لمصلحة ا    
  .ص يمƩ بحريتهم في ممارسة نشاطاتهميرختسحƔ ال

  السحƒ النهائي للدفتر المهني :الفقرة الثانية
البحري من  دالسلطة المكلفة بالصي األخيرةفي فقرتها  11- 01قانون رقم المن  93تمكŰن المادة      

 كانت في ارتكاƔ المخالفة التي للمرة الƛانيةفي حالة العود  يالنطق بالسحƔ النهائي للدفتر المهن

               .يعقوبة السحƔ المؤقت للدفتر المهن موضوع
 إجراء خطير للغاية يعني اإلقصاء النهائي من ممارسة المهنة، ييعد السحƔ النهائي للدفتر المهن    

ألن السحƔ النهائي، ال  ئيةاألجدر تركه بيد السلطة القضاوالمنع المؤبد من ممارسة النشاط، كان من 
يجƔ أن يتم إال من طرف القاضي،  فقرارات السحƔ النهائية تؤسƩ استƛناءا عن قاعدة توازي األشكال 

  .، كما سبق اإلشارة إليهالمعروفة في القانون اإلداري
  
  
  
   
 

ـــــــــــــ   
 :)1( Pierre LIVET, op.cit, p 287. 
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  فسơ عقد اǗمتياز: الفقرة الثالثة
سبق وأن أوضحنا أن االمتياز عقد إداري ذو طبيعة خاصة، يتضمن نوعين من النصوص، األولى      

نصوص تعاقدية تتصل بعالقة الملتزم وحقوقه المالية اتجاه السلطة مانحة االمتياز، وǋي نصوص 
عن ذلك، األصل أنه ليƩ لǘدارة المساƩ بها، فƎن عدŇلتها وجƔ عليها التعويƯ عن األضرار الناجمة 

رت الظروف واقتضت المصلحة تعديلها كلما تغيŇ والƛانية نصوص تنظيمية تخضع لحق اإلدارة في
  .العامة ذلك

 يتضمن العقد اإلداري عامة امتيازات للسلطة اإلدارية في مواجهة الطرف المتعاقد معها، من بين      
تعاقد معها في حالة إخالله بالتزاماته سلطة اإلدارة في توقيع عقوبات مختلفة على المǋذه اإلمتيازات 

  .حتى ولو لم يحدƚ لها ضرر ما وبغير االلتجاء إلى القضاء
  :على ما يلي 11-01من القانون رقم 91تنص المادة       

 يؤدي كل استغالل لمؤسسات التربية والزرع، أو مؤسسات استغالل الموارد البيولوجية البحرية خرقا"
  .ى سحƔ االمتيازألحكام ǋذا القانون، إل

Ưي تعويƋب Ɣذه الحالة، ال يمكن المستفيد أن يطالǋ في  ".   

والملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  ،دفتر الشروط النموذجي الخاص باالمتياز من 11تنص المادة و      
  ، الذي يحدد شروط منح االمتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات وكيفيات ذلك، على 04-373

أو في حالة عدم تنفيذ شروط دفتر الشروط ǋذا، /في حالة عدم تنفيذ الشروط المالية و "فسƣ االمتياز"  
  .وذلك بعد شهر من توجيه إنذارين اƛنين بقيا دون تنفيذ

استغالل الموارد  مؤسسة استغالل من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بشروط 8كما تنص المادة      
، الذي يحدد مختلف أنواع 184-05تنفيذي رقمالالمرسوم والملحق ب كيفيات ذلك،و البيولوجية البحرية

 "االمتيازإلغاء " ، على مؤسسات استغالل الموارد البيولوجية البحرية وشروط إنشائها وقواعد استغاللها
ي أو في حالة عدم احترام الشروط المحددة في ǋذا المرسوم وف/حالة عدم تنفيذ الشروط المالية و يف

شهر من  انقضاء بعد أعاله، أي 7إعذارين حسƔ الكيفيات المحددة في المادة  توجيه دفتر شروطه، بعد
توجيه اإلعذارين دون اتخاذ أي تدبير من صاحƔ االمتياز قصد ضمان مطابقة المؤسسة للشروط 

  .المفروضة
سحƔ االمتياز، (از إنهاء عقد االمتيعملية التعبير عن في اختالف في ǋذه النصوص نالحظ        

سحƔ " بعبارة 11-01من القانون رقم 91جاء نص المادة  ، حيƚ)إلغاء االمتياز ،فسƣ االمتياز
ما ǋو مƋلوف في القانون اإلداري أن السحƔ يخص القرار  لكن، )Retrait de la concession" (االمتياز

  ه أو من السلطة الرئاسية، اإلداري ويعني إعدام القرار ومحو آƛاره بƛƋر رجعي عن طريق مŃصدر
  



 تربية المائياتونشاƯ الصيد البحري ممارسة شروƯ                                                  الثاني     الفصل  
  

 281

  .)ǋ)1و إنهاء وتجريد للقرارات اإلدارية من قوتها القانونية بالنسبة للماضي والمستقبل بƛƋر رجعي أو
استغالل الموارد  مؤسسة استغالل من دفتر الشروط النموذجي المتعلق بشروط 8ونصت المادة 

على إلغاء االمتياز  184-05نفيذي رقمتالالمرسوم والملحق ب وكيفيات ذلك، البيولوجية البحرية
)révocation( ، ار القانونية للقرارات اإلدارية  ةاإلداري اتيخص اإللغاء القراربينماƛǓويعني إعدام ا

بالنسبة للمستقبل فقط اعتبارا من تاريƣ اإللغاء مع ترك وإبقاء آƛارǋا السابقة قائمة بالنسبة للماضي 
   .ǋذا المصطلح بالنسبة للعقود اإلدارية أيضا ، وإن كان البعƯ يستعمل)2(فقط

 ƣبينما يستعمل مصطلح الفس)résolution ( ذا ما اعتمدته مختلفǋللتعبير عن إنهاء الرابطة التعاقدية، و
التشريعات المقارنة كما اعتمده مجلƩ الدولة الفرنسي في مختلف العقود اإلدارية، في حين يستعمل في 

، وبالتالي )la déchéance du concessionnaire()3(اصطالƟ إسقاط االلتزام  حالة إنهاء عقد االمتياز
مصطلح الفسƣ  ، وتصويبها وتوحيدǋا باستعمالادوالمستعملة في ǋذه الم اتيتعين إعادة النظر في العبار

)résolution(Ɣألنه األنس ،.  
  العقوبات الجزائية: لمƯلƒ الثانيا

ائي يتضمن إيالما مقصودا يقرره القانون ويوقعه م عام جزاء جنتعد العقوبة الجزائية بمفهو      
  .مسؤوليته عن مخالفة القوانين تƛبتالقاضي الجنائي على من 

      Ňبين الغرامة قر Ɵر القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات عقوبات جزائية تتراو
سنوات  5أشهر كƋدنى حد و 3(بƩ حوال) ىأقصحد دƜ ك 5.000.000و حد دƜ كƋدنى 50.000(

دǋا ǋذا القانون من أجل ممارسة التي حدŇ وااللتزامات ، توقع على من يƛبت إخالله بالشروط)كƋقصاه
  .المائياتنشاط الصيد البحري وتربية 

مخالفة وب ،)الفرع األول( مخالفة أحكام السفينة وشرط الترخيص اإلداريبالعقوبات ǋذه مجمل  قتعلي
  ).الفرع الƛاني( أحكام عمليات الصيد البحري وتربية المائيات

  المتعلقة بمخالفة ƈحكام السفينة وشرƯ الترخيص اǕداري العقوبات :الفرƱ اǓول
      Ɯالدخول االلتحاق أو شرط الترخيص اإلداري ضمن شروط و أحكام السفينةلقد سبق إدرا

لفصل األول من ǋذا البحƚ، وباعتبار أن ممارسة واستغالل لالستƛمار في مجال الصيد البحري في ا
 طيعد أيضا من شرو كفƎن ذل تحقيق ǋذا الشرطمراعاة واحترام ǋذه األحكام و النشاط يتوقف على

  .في ممارسة النشاط، لذلك ندرƜ جزاء مخالفته ضمن ǋذا الفصل أو البدء الشروع
  
  

  ــــــــــــــــــ
  .294، ص 1981يد، نهاية القرار اإلداري عن غير طريق القضاء، دار الفكر العربي، حسني درويƫ عبد الحم): 1(
  .150، ص 2002عمار عوابدي، القانون اإلداري، الجزء الƛاني، النشاط اإلداري، ديوان المطبوعات الجامعية، ): 2(
  . 522، ص 2005فكر العربي، سليمان محمد الطماوي، األسƩ العامة للعقود اإلدارية، دراسة مقارنة، دار ال): 3(
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ǍولǓحكام السفينة العقوبات: الفقرة اƈ المتعلقة بمخالفة  
 ياالقتصادوالمجال  نظرا ألǋمية السفينة ومكانتها العالية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات   
االمتƛال  عدموأ فيها التعاملبƋحكام  اإلخاللعند مالية أقرŇ المشرع الجزائري عقوبات جزائية  ،عامة

         من القانون رقم 75ر المادة تقرŎ، حيƚ اإلدارة المختصة من قبلالمفروضة لرقابة المسبقة ل
يستورد سفينة ي أو دƜ على كل من يقتن 1.000.000إلى  دƜ 100.000عقوبة الغرامة من  01-11

من  autorisation préalableدون ترخيص مسبق  )1(هة لتربية المائياتسفينة موجŇ الصيد البحري أو
  .من ǋذا القانون 46ه المادة تفرضالسلطة المكلفة بالصيد البحري، الذي 

دƜ على كل من يقوم ببناء        200.000إلى  100.000عقوبة الغرامة من  76في حين تقرر المادة 
المائيات دون موافقة هة لتربية الموجŇ السفينة أو تحويل أو تغيير كلي أو جزئي لسفينة الصيد البحري أو

l’accord  2(47من السلطة المكلفة بالصيد البحري، التي نصت عليها المادة(.   
كل  على -السابقةنفƩ العقوبة -دƜ  200.000إلى  100.000بغرامة من  74ويعاقƔ بمقتضى المادة 

ن هة لتربية المائيات دويقوم بتحويل ملكية سفينة الصيد البحري أو الموجŇ من يبيع أو
  .45والذي نصت عليه المادة  ،لدى السلطة المكلفة بالصيد البحري )(déclarationتصريح

  شرƯ الترخيص اǕداريالعقوبات المتعلقة بمخالفة :الفقرة الثانية
إلى استƛمار وممارسة نشاط الصيد  يشترط الترخيص اإلداري من أجل تضييق منفذ الدخول    

 79ر المادة تقرŎ ف ǋذا الشرط وجƔ توقيع العقوبة الجزائية، حيƚتخلƃوإذا ما البحري وتربية المائيات، 
دƜ  200.000أو بغرامة من /أشهر و) 6(إلى ستة ) 3(عقوبة الحبƩ من ƛالƛة 11-01رقم من القانون 

من ǋذا  20التسجيل المنصوص عليه في المادة  دƜ على كل من يمارƩ الصيد دون 500.000إلى 
  .ا أن العقوبة تمتد إلى سلƔ الحرية، ونالحظ ǋن)3(القانون

، الذي يحدد شروط ممارسة الصيد 481-03 مــرق المرسوم التنفيذي أنونذكر في ǋذا المقام 
من  20قد خالف أحكام المادة ، 11-01ل تطبيق أحكام القانون رقم البحري وكيفياتها، والذي صدر ألج

، وأكƛر شدة منه في ين تماما لنظام التسجيلمخالفعلى نظامين  منه 12المادة في نص و ǋذا األخير،
، وخرق بذلك المبدأ الدستوري الذي يضمن حرية الرخصةنظام الترخيص و: ǋما تقييد حرية المستƛمر

  .حرية االستƛماروكذا التجارة والصناعة التي تمارƩ في إطار القانون 
 كل من يمارƩ الصيد دون على 11-01رقم من القانون  79فهل تطبق العقوبة المقررة في المادة 

        481Þ-03 مــرق المرسوم التنفيذي نم 12المادة في المنصوص عليهما  الرخصةالترخيص و
  ـــــــــــــــــ

  .ألول مرة يستعمل مصطلح سفينة موجهة لتربية المائيات في ǋذا النص دون تعريفها أو اإلشارة إليها :)1(
لمادة ا للتعبير عن الموافقة في حين يستعمل نص accordيستعمل مصطلح  ةالفرنسيباللغة  76لمادة ا صنف نالحظ عدم توحيد المصطلحات، :)2(

  approbation.مصطلح  ةالفرنسيباللغة  47
  .نصوص عليها في أحكام ǋذا القانوننفƩ عقوبة من يستعمل للصيد اǓالت غير تلك المنالحظ أنها  ):3(
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Ɣ11-01رقم  قانونالألن  ،ال يمكن اإلجابة باإليجا Ňعلى عقوبة خاصة بنظام التسجيل،  نص Ɵبوضو
ونالحظ مبدأ شرعية العقوبات، أن يخل بƎن غياƔ نص خاص صريح في ǋذه الحالة من شƋنه ف لذلك

 ،بذلك وجود فراغا قانونيا، ألن السلطات العمومية قد خالفت تطبيق النص التشريعي، وتلكم ǋي النتائج
  .الوضع تصويƔلذا يستدعي األمر 

على كل من يقوم  79المقررة في المادة العقوبة نفƩ  11-01رقم  من القانون 80تقرر المادة       
  .واإلسفنجيات دون ترخيص من السلطة المكلفة بالصيد البحري باستغالل الطحالƔ البحرية

ا القانون من ǋذ 37هذا الصدد عدم الدقة في استعمال المصطلحات حيƚ تخضع المادة نالحظ ب      
 . استغالل الطالƔ البحرية واإلسفنجيات إلى نظام االمتياز وليƩ الترخيص

من ǋذا القانون نفƩ العقوبة مرة أخرى على كل من ينشىء أو يستغل مؤسسة  81المادة  كما تقرر    
ح النص الفرنسي يستعمل مصطل(الستغالل الموارد البيولوجية البحرية أو تربية المائيات دون رخصة 

"autorisation"(،  نا أيضا نالحظ عدم ضبطǋ ذا النص إذ وعدم توحيدǋ المصطلحات المستعملة في
  .والنظامين ان بين المصطلحينوشتƃ، )1(يخضع النشاط المذكور إلى نظام االمتياز

 3.000.000عقوبة الغرامة تتراوƟ بين  من ǋذا القانون 98تقرر المادة  ،بالنسبة للسفن األجنبية     
المسؤول عن والشخص جنبية األراية التحمل  دƜ على كل ربان سفينة صيد بحري 5.000.000إلى 

المالحة، عند االقتضاء، اللذان تƛبت إدانتهما بممارسة الصيد البحري بƋية صفة كانت في المياه التي 
طة السلالمطلوبة من  (autorisation préalable)تخضع للقضاء الوطني دون الرخصة المسبقة 

  .المكلفة بالصيد البحري
 وتضيف في فقرتها الƛانية عقوبة مصادرة اǓالت الموجودة على متن السفينة أو المحظورة ومنتوجات

  .إذا اقتضى األمر ذلك الصيد البحري، وإتالف اǓالت المحظورة
، (permis de pêche)إلى نظام الرخصة  ممارسة السفن األجنبية للصيد البحري 24بينما تخضع المادة   

 !ةاحدالمادة الوونالحظ مرة أخرى عدم توحيد المصطلحات في نص 

دƜ إلى  6.000.000في حالة العود عقوبة الغرامة من  11-01رقم  من القانون 99تقرر المادة       
دƜ عالوة على مصادرة السفينة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة على الشخص أو  10.000.000

إدانتهم في  تƛبت نن على متن سفينة الصيد البحري الحاملة للراية األجنبية والذيياألشخاص الموجود
  .خل المياه الخاضعة للقضاء الوطنيممارسة الصيد دا

داخل المياه الخاضعة للقضاء الوطني من قبل السفن  المخالفة، ǋل ǋي ممارسة الصيدتبين لكن المادة لم 
  Þ 98لمادة التي نصت عليها ا رخصةالدون  األجنبية

  
 ـــــــــــــــــــــ

التي تقرر عقوبة سحƔ االمتياز على من يستغل مؤسسات التربية والزرع أو المؤسسات استغالل ، 11- 01من القانون رقم  91أنظر المادة : )1(
  .الموارد البيولوجية البحرية خرقا ألحكام ǋذا القانون
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حجز سفينة الصيد األجنبية حتى تدفع المصاريف من نفƩ القانون دائما على  100تنص المادة  كما
  .القضائية والغرامات والتعويضات المدنية

الجهة القضائية المختصة اإلذن برفع الحجز عن السفينة بعد اإلطالع  تعدفƎذا ما دفعت ǋذه المبالƸ، أ
جز عن السفينة بعد على الوƛائق التي تƛبت دفع المبالƸ، كما يمكن الجهة القضائية أن تعد اإلذن برفع الح
  .اإلطالع على تعهد مكتوƔ من السلطات القنصلية للبلد المعني بدفع المبالƸ المستحقة

تخوŎل أشهر الموالية لليوم الذي أصبح فيه الحكم نهائيا، ) 3(في حالة عدم الدفع في غضون الƛالƛة و
  .للتشريع الجاري به العمل السفينة طبقابيع مصالح األمالك الوطنية من نفƩ القانون ل 101المادة 

نالحظ أن العقوبات المطبقة على السفن األجنبية تقتصر على الغرامة، مصادرة سفينة الصيد البحري، 
وفي ذلك توافق مع نص  لبة للحرية،اوال تشمل العقوبات الس ومنتوجات الصيد البحري، مصادرة اǓالت

  : )Ɣ.ق.م.أ(من اتفاقية  73المادة من الفقرة الƛالƛة 
ال يجوز أن تشمل العقوبات التي تفرضها الدولة الساحلية على مخالفة قوانينها وأنظمتها المتعلقة " 

عقوبة السجن إال إذا اتفقت الدول المعنية على خالف  الصةاالقتصادية الخنطقة لما بمصائد األسماك في
  ".العقوبة البدنية نم ذلك، وألي شيء آخر

  ƈحكام عمليات الصيد البحري وتربية المائياتبمخالفة لقة العقوبات المتع:الفرƱ الثاني
وضرورة  العقوبة المقررة عند اإلخالل بالتزام الخضوع للرقابة التنويه إلىالبد من بادىء ذي بدء،   

 50.000غرامة من الب 11-01من القانون رقم  87المادة تعاقƔ ، حيƚ التبليƸ بمعطيات الصيد البحري
  :منكل  دƜ 100.000إلى 

والمراقبة على متن سفن الصيد أو على مستوى كل مؤسسة  ƫيمنع األعوان المؤǋلين من التفتي -
  خاصة باستغالل الموارد البيولوجية البحرية وتربية المائيات،

  .يقدم عمدا إلى السلطة المكلفة بالصيد البحري معلومات ومعطيات خاطئة متعلقة بالصيد البحري -
  :الصيد البحري تقتضي االلتزام واحترام األحكام المتعلقة بـƛم أن ممارسة عمليات 

 ،آالت الصيد البحري •

 أماكن وأوقات الصيد البحري، •

 .األحجام الدنيا للموارد الصيدية •

  :إذا ما خولفت ǋذه األحكام تقررت العقوبات الموالية
ǍولǓت الصيد البحري :الفقرة اǗƆ حكامƈ العقوبات المتعلقة بمخالفة  

دƜ كل من يستورد أو  500.000إلى  200.000غرامة من البمن نفƩ القانون  77اقƔ المادة تع    
سائل غير المنصوص عليها ويضع أو يحوز أو يودع أو ينقل أو يعرƯ للبيع الشباك أو اǓالت أو ال

  .في التنظيم الجاري به العمل، باستƛناء تلك الموجهة للصيد العلمي
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أو بغرامة من /أشهر و) 6(إلى ستة ) 3(بالحبƩ من ƛالƛة  Ʃ القانونمن نف 78تعاقƔ المادة     
دƜ كل من يستعمل للصيد اǓالت غير تلك المنصوص عليها في أحكام ǋذا  500.000إلى  200.000
   .القانون
تحديد اǓالت  ،منه على التوالي 51و 49المادتين  ، بمقتضىأحال للتنظيم لم يحددǋا، القانون ǋذالكن 

  .ستيرادǋا وصنعها وحيازتها وبيعهاوكذا اǓالت المحظور ا في الصيد البحري استعمالهاƟ المسمو
يحدد شروط ممارسة الصيد البحري الذي ، 481-03تنفيذي رقم المرسوم ال وتطبيقا لذلك صدر

، الذي يحدد قائمة اǓالت المحظور استيرادǋا وصنعها 187- 04المرسوم التنفيذي رقم  ، وكذاوكيفياتها
  .)1(وحيازتها وبيعها

نظرا لخطورة اǓالت المستعملة في فيه، أشد عقوبة  11- 01من القانون رقم  82في حين قررت المادة 
دƜ  500.000أو بغرامة من /سنوات و) 5(إلى ) 2(أال وǋي الحبƩ من سنتين تدمير الƛروة الصيدية، 

  :دƜ على 2.000.000إلى 
أو طرق قتل  طعوما بالصيد مواد متفجرة أو كيميائية أوكل من يستعمل في نشاطاته المتعلقة  -

  .د البيولوجيةربالكهرباء، من شƋنها إضعاف أو تكسير أو إتالف الموا
ا بواسطة الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تم صيدǋن يحوز عمدا منتوجات مكل  -

    .ببيعهاينقلها أو يقوم بمسافنتها أو بتفريغها أو بعرضها للبيع أو 
دون اإلخالل بƋحكام الفقرة األولى من ǋذه المادة، وفي حالة استعمال  أنه األخيرةوتضيف في الفقرة 

باإلضافة إلى السحƔ النهائي  ،مواد متفجرة تحجز سفينة الصيد إذا كان مالكها ǋو مرتكƔ المخالفة
   .للدفتر المهني

، حيǋ ƚي عقوبة جزائية تكميلية يللدفتر المهن ونالحظ في ǋذه الحالة أن عقوبة السحƔ النهائي    
Ŏيعدل ويتمم األمر رقم  ، الذي2006-12-20المؤرخ في  23-  06من القانون رقم  04ف المادة تعر
  العقوبات األصلية ǋي تلك التي"  ،)2(والمتضمن قانون العقوبات 1966-06-8المؤرخ في  66-156

  .وبة أخرىيجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عق
العقوبة التكميلية ǋي تلك التي ال يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية، فيما عدا الحاالت التي ينص 

  ."ةوǋي إما إجبارية أو اختياري. عليها القانون صراحة
العقوبات التكميلية إذن ǋي عقوبات تضاف إلى العقوبة األصلية وقد نصŇ قانون العقوبات المعدل والمتمم 

منه، ومن بينها عقوبة المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، والتي توضحها  9يها في المادة عل
  :بقولها مكرر 16المادة 

  
  ــــــــــــــــــ

  .وما يليها من ǋذا البحƚ 236ارجع إلى الصفحة ): 1(
)2:( Ɯ.11، ص 2006- 12-24، المؤرخة في  84ع .ر.  
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رتكابه جناية أو جنحة بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط، إذا ƛبت يجوز الحكم على الشخص المدان ال" 
للجهة القضائية أن للجريمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتها، وأن ƛمة خطر في استمرار ممارسته 

  .ألي منهما
) 5(سنوات في حالة اإلدانة الرتكاƔ جناية وخمƩ ) 10(ويصدر الحكم بالمنع لمدة ال تتجاوز عشر 

  .في حالة اإلدانة الرتكاƔ جنحة سنوات
  ."ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا اإلجراء

أن عقوبة السحƔ النهائي للدفتر  ، وفي ǋذه الحالة بالتحديد،لكن ما نالحظه بالنسبة لمجال الصيد البحري
  .ǋذه العقوبة، وفي ذلك تشديد بالƸ في ، وليƩ مؤقتاالمهني يشكل منعا نهائيا من ممارسة النشاط

) 6(إلى ستة ) 3(بالحبƩ من ƛالƛة  تعاقƔ عموما 11-01من القانون رقم  78إذا كانت المادة       
دƜ كل من يستعمل للصيد اǓالت غير تلك  500.000إلى  200.000أو بغرامة من /أشهر و

دان عقوبة من نفƩ القانون تحد 84/1و 83المنصوص عليها في أحكام ǋذا القانون، فƎن المادتين 
ƚالت، حيǓاستعمال أنواع محددة من ا :      

دƜ كل من يستعمل آالت موجهة  1.000.000إلى  50.0000بالغرامة من  83تعاقƔ المادة      
  .للصيد باإلنارة

  .  دƜ كل من يستعمل شباكا مجرورة 20.000إلى 10.000بالغرامة من  84/1تعاقƔ المادة و     
   الصيد البحريوƈوقات  ƈماكنت المتعلقة بمخالفة ƈحكام العقوبا:الفقرة الثانية

يترك سفينته في ال من كل دƜ  20.000إلى  10.000غرامة من البأيضا  84/1تعاقƔ المادة      
وكل من ال يحترم في أماكن متر على األقل عن كل آلة صيد أخرى،  500أماكن الصيد على بعد 

  .صيد الغيرمتر بين شباكه وآالت  500مسافة الصيد 
  :دƜ 100.000إلى  50.000غرامة من الب من نفƩ القانون 85تعاقƔ المادة      
كل من يصل إلى مكان الصيد ويضع سفينته أو يرمي شباكه أو آالت صيد أخرى بكيفية تضر أو  -

  .الذين شرعوا في عمليات الصيد قتضاي
في مكان يوجد فيه صيادون آخرون كل من يحاول غمر أو وضع الشباك أو أية آالت أخرى للصيد  -

  حيƚ يكون ترتيƔ الوصول حاسما،
كل من يربط سفينته أو يرسو بها، أو يضعها على شباك أو عتاد أخر للصيد وتربية المائيات مملوكا  -

  .للغير وǋذا مهما يكن عذره
  :دƜ 100.000إلى  50.000غرامة من الب 86تعاقƔ المادة      
- Űشباك وآالت الغير للصيد البحري  أوالصيد أو يرفع  ق في أماكنكل من يعل ƫلتربية  أويفت

  .المائيات
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  .كل من يقوم بقطع شباك اختلطت يملكها صيادون مختلفون دون رضا المعنيين -
  .تسقط كل مسؤولية إذا أƛبتت استحالة فصل الشباك بوسائل أخرىغير أنه 

إلى  500.000أو بغرامة من /و) 1(سنةأشهر إلى ) 6(بالحبƩ من ستة 89تعاقƔ المادة      
  :دƜ، كل من يقوم بممارسة الصيد1.000.000

  في المناطق الممنوع الصيد فيها، -
  .خالل فترات حظر أو إغالق الصيد -

لحرية، على خالف المواد السابقة انالحظ تشديد العقوبة لتصل إلى حد سلƔ  ،وفي ǋذه المادة األخيرة
  .فقطلمالية االتي اشتملت على الغرامة 

   الحجم اǓدنǍ للقنص العقوبات المتعلقة بمخالفة ƈحكام :لثةثاالفقرة ال
من  90تعاقƔ المادة واستدامتها،  المنتظم وتجددǋا في إطار المحافظة على الموارد البيولوجية     

إلى  200.000أو بغرامة من /و أشهر) 6(إلى ستة )3(بالحبƩ من ƛالƛة 11-01القانون رقم 
500.000  Ɯالحجم األدنى للقنص ود Ƹحيازتها ونقلها كذا كل من يقوم بصيد المنتوجات التي لم تبل

  .وعرضها للبيع
دƜ كل من يقوم  200.000إلى  100.000من نفƩ القانون بالغرامة من  88كما تعاقƔ المادة       

، من ǋذا القانون 39للمادة بƎدخال أو قنص أو نقل أو بيع الفحول والبالعيط الدعاميص واليرقانات خرقا 
لرخصة تسلمها السلطة  خضع قنص الفحول والبالعيط واليرقانات والدعاميص، ونقلها وتسويقهاتالتي 

الفحول والبالعيط  خضع عمليات إدخالكما تبعد أخذ رأي السلطات المعنية،  المكلفة بالصيد البحري،
  .)1(ها السلطة المكلفة بالصيد البحريواليرقانات والدعاميص في األوساط المائية لرخصة تسلم

على العقوبات التي يمكن توقيعها في حالة مخالفة  صراحة تجدر اإلشارة أن ǋذا القانون لم ينص      
التي تعاقƔ بغرامة من  87، فهل تطبق عليها أحكام المادة أحكام حصص الصيد البحري المحددة

لسلطة المكلفة بالصيد البحري معلومات ومعطيات دƜ كل من يقدم عمدا إلى ا 100.000إلى  50.000
  Þخاطئة متعلقة بالصيد البحري

 التي تعتبر 92المادة بمقتضى  وذلك ،تضاعف الغرامة المحددة للمخالفةوبالنسبة لحاالت العود      
عودا عندما يكون مرتكƔ أو مرتكبو المخالفة موضوع عقوبة قضائية بسبƔ مخالفة في مجال  الفعل

، بحيƚ يعني العود مالك السفينة، أو تربية المائيات خالل السنتين اللتين تسبقان معاينة المخالفةالصيد 
  .أو مجهزǋا أو ربانها

الجهة القضائية المختصة الحكم  11-01رقم  نمن القانو 102المادة في كل الحاالت، تمكŰن و     
ارتكاƔ المخالفات المنصوص عليها في  بمصادرة األشياء المحجوزة واǓالت والوسائل المستعملة في

  ـــــــــــــــ
  . وما يليها 238انظر ما سبق، ص ): 1(
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  .ǋذا القانون والعائدات المتحصلة منها
المتضمن  156-66الذي يعدل ويتمم األمر رقم  23- 06القانون رقم من  16المادة وفي ذلك توافق مع 

األمر بمصادرة األشياء التي تشكل صناعتها أو  يتعين :"التي تنص على ما يلي قانون العقوبات
استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، وكذا األشياء التي تعد في نظر القانون أو التنظيم 

  .خطيرة أو مضرة
   ."وفي ǋذه الحالة تطبق المصادرة كتدبير أمن، مهما يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية

المقررة للجنح لعقوبات لبدائل  المستحدƛة في التشريعات الجزائية المعاصرة، ƛمة من المسائل        
يحبذ تطبيقها في مجال الصيد  لجƋ إليها في مواجهة الجانحين المبتدئين أو غير الخطرين،يŃوالمخالفات 

قصيرة  تهدف أساسا إلى السماƟ للقاضي باستبدال العقوبات السالبة للحرية البحري وتربية المائيات،
إلغاء أو سحƔ ، المصادرة( وبات سالبة أو مقيدة لبعƯ الحقوقالمدة التي قد ينطق بها جزاء للجنح بعق

Ňرخصة السيƟالمنع من ممارسة النشاطاقة أو الصيد أو حمل السال ،( ، ƚخذ بهذا النظام حيƋأصبحت ت
في المؤرخ  قانونالبموجƔ  أدخل ǋذا النظام في قانون العقوبات الفرنسي فقدلتشريعات، العديد من ا

محل عقوبة  لǘحاللفي الجنح و يهدف  األمر، وكان مجال تطبيقه منحصرا في بداية 11-07-1975
 لǘحالل، بحيƚ أصبح يطبق أيضا 1992الحبƩ وحدǋا، وتم توسيعه في قانون العقوبات الجديد لسنة 
  .المخالفاتطبق كذلك في طائفة من محل الغرامة بالنسبة للجنح المعاقƔ عليها بالغرامة فحسƔ، و ي

المؤرخ في  ƛ99-89ر تعديله بموجƔ القانون رقم نظام في قانون العقوبات التونسي إدخل ǋذا الأكما 
02-08-1999.  

المشروع التمهيدي لتعديل قانون العقوبات قد  كان إنوالمشرع الجزائري لم يƋخذ بنظام بدائل العقوبات 
بƎدخاله في قانون  2000جنة إصالƟ العدالة في تقريرǋا المؤرخ في جوان كما أوصت لأخذ بهذا النظام 

     .ذلكب يعتدلم ) لمذكور آنفاا 23- 06القانون رقم (مع ذلك فƎن التعديل الجديد  )1(العقوبات الجزائري
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  .219-218ص  ،2002التربوية  لǖشغالني م، الديوان الوطا، الوجيز في القانون الجزائي العهأحسن بوسقيع):1(
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  خالصة الفصل الثاني
تعرضنا في ǋذا الفصل لشروط ممارسة نشاط الصيد البحري وتربية المائيات، أي تلك الشروط       

ƚالƛ ناء مرحلة االستغالل، ورأينا أنها تنقسم إلى أقسامƛالتي يتعين مراعاتها واحترامها أ:  
ذه األعمال أƛناء مرحلة االستغالل يتعلق القسم األول بالواجبات وااللتزامات المفروضة على القائم به

، في والنشاط، ويتمƛل القسم الƛاني في الخضوع إلى مراقبة مدى احترام ǋذه االلتزامات ومعاينة مخالفتها
المخالفات المنصوص عليها  ƛبوتحين يشمل القسم الƛالƚ الجزاءات والعقوبات المقررة والمترتبة عند 

  .ǋذه األعمالفي التشريع والتنظيمات السارية على 
االلتزامات في ǋذا الميدان متميŎزة ومتنوعة وكƛيرة جدا، تتباين بين التزامات قانونية، ومهنية،     

  :قسم إلىنتختلف حسƔ طبيعة النشاط الرتباطها به فت ،وأخرى تقنية
  :فرعينإلى بدورǋا  تتفرعالتزامات خاصة بمجهز سفن الصيد البحري،  *
ت عامة تقع على عاتق جميع مجهزي سفن الصيد البحري، تتعلق بتجهيز التزاما يخص :فرع أول -

الصيد  السفن وتشكيل الطاقم، كما تتعلق بƎنجاز رحلة الصيد البحري التي تقع على عاتق ربان سفينة
لية والداخلية بالمحافظة على الƛروة البحرية والبيئة كما تقضي به القواعد الدو االبحري، وتتعلق أساس

التقيد باصطياد أنواع مكان وفترة الصيد البحري المحددين، استعمال آالت الصيد المسموƟ بها،  احترام(
، التقيد بحصص الصيد البحري المحددة، التزام دالصيد البحري المحددة، احترام الحجم التجاري المحد

ظ بترخيص أو مكان إنزال منتوجات الصيد، االمتناع عن مسافنة منتوجات الصيد في البحر، االحتفا
  ).مراقبة، مسك دفتر الصيد البحريالرخصة الصيد البحري وتقديمها عند 

السفن  السفن المستƋجرة،( سفن الصيد البحريبعƯ التزامات خاصة بمجهزي يتعلق ب :فرع ƛانيو -
  ).بية لصيد األسماك كƛيرة الترحالاألجنبية، السفن األجن

  ،بالمحدودية تتميŇز وارد البيولوجية البحريةمؤسسة استغالل الم بمديرالتزامات خاصة * 
 االلتزامات المتعلقة بƎقامة مؤسسة تربية المائيات،( مؤسسة تربية المائيات بمدير خاصة التزامات *

شترط الحصول على رخصة لقنص الفحول االلتزامات المتعلقة بعمليات الزرع والتربية، حيƚ ي
لتي لم تبلƸ األحجام الدنيا القانونية ونقلها وتسويقها وإدخالها ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات ا

  ،)في األوساط المائية
يشترك فيها ǋؤالء جميعا، تتعلق بحفظ الصحة والنظافة من أجل حماية  أخرى وكذا التزامات* 

ات الصيد بعملي ةتبليƸ السلطة المكلفة بالصيد البحري كافة المعطيات المتعلق المستهلك والبيئة، وبضرورة
  .من أجل ضمان مراقبة ممارسة ǋذه األعمال البحري وتربية المائيات
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فيما يخص الرقابة المفروضة على نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات من أجل المحافظة        
على الƛروة وحمايتها، وتشديد المراقبة على األساطيل األجنبية من أجل تقليص جهد الصيد، الحظنا أن 

الختصاص األصيل يرجع لجهاز شرطة الصيد البحري الذي لم يستكمل بعد حيƚ لم يتم بعد تنظيم سلك ا
، فلم وأحال إلى التنظيم كيفيات تنظيمه وسيره وصالحياته 11- 01القانون رقم  أحدƛه لذيامفتشو الصيد 

  .)ست سنوات بعد تاريƣ صدور القانون اإلطار(يصدر إلى اليوم 
كن الزلت ǋذه ، لالدور البارز في ǋذا الجهاز يرجع ألعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء وأن

الوسائل المتطورة  تنقصهامعاينة المخالفات وصالحيات واسعة في البحƚ  إعطائهاالمصلحة رغم 
الية زيز فعŇتعل تنسيق الجهود على أمل، وجهالخبرات الميدانية التي تمكنها من أداء مهامها على أحسن و

للصيد  مراقبة نشاطات الصيد البحري بفضل عمل المجلƩ األعلى للبحر، ودراسات المجلƩ االستشاري
  .بتسيير الƛروات البيولوجية واستغاللها البحري المتعلقة

   .تمتن السفن األجنبية رǋينة اإلƛباوتبقى فعالية رقابة المالحظين الوطنيين على 
  :ت والعقوبات فقد رأينا أنها تتفرع إلى فرعينلجزاءابالنسبة لأما       
وكذا  ،السحƔ المؤقت للدفتر المهني ،تعليق الترخيص اإلداريتتمƛل في  تحفظية عقوبات إدارية *

 وفسƣتتمƛل في سحƔ الرخص نهائية  وأخرى توقيف االمتياز إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة،
  .االمتياز

على إƛر متابعة جزائية نتيجة ارتكاƔ مخالفة  ،القاضي الجزائي وعقوبات جزائية ردعية ينطق بها* 
مقارنة بتشريعات الصيد البحري السابقة، تصل إلى  تمتاز بالشدةألحكام الصيد البحري وتربية المائيات، 

  .الفات وخصوصيتهاتعكƩ خطورة ǋذه المخ سنوات، كما 5درجة سلƔ الحرية لمدة تصل إلى 
وضعها المشرع الجزائري، سواء تلك المتعلقة بالرقابة أو العقوبات، يظل  إن كل النصوص التي      

االقتصادية المتواضعة للدولة تحول دون  اإلمكانياتضع المصائد الجزائرية، ألن وتƛƋيرǋا محدودا على 
Ňقيامها بمراقبة مناطقها البحرية السيما منطقة الصيد المحفوظة، باعتبار أن الرقابة الفع Ɣالة تتطل

  .استطالع ورادارات وبواخر وزوارق، وغيرǋا إمكانيات كبيرة من طائرات
تمƩ ال محالة بحرية الشخص في  المتعلقة بممارسة الصيد البحري وتربية المائيات الشروطكما أن 
على وǋي بذلك تشكل قيدا أو مخالفة يعرضه إلقامة مسؤوليته، نشاطه، وكل إخالل  واستƛمار ممارسة

     .جارة والصناعة المكفول دستوريا عموماتƛمار خصوصا ومبدأ حرية التمبدأ حرية االس

إذ  بشروط الممارسة اونالحظ في ذلك أن السلطات العمومية اǋتمت بشروط الدخول أكƛر من اǋتمامه
الشروط المتعلقة (شروط عديدة متنوعة ومتميزة تتعلق بعدة مجاالت قيŇدت االلتحاق بهذا النشاط ب

شروط الممارسة لم بينما ) ناطق الصيد البحري، الترخيص اإلداري في شتى النشاطاتباألشخاص، بم
  .الكبير في صدور النصوص التطبيقيةتستكمل بعد نتيجة التƋخر 
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:الخاتمة  
عرف قطاع الصيد البحري وتربية  واإلقصاء، والتهميƫ بعد سنوات طويلة من اإلǋمال        

وǋو يزخر بƛروة سمكية معتبرة، متجددة، ودائمة السخاء، إلى جانƔ قدرات المائيات في الجزائر، 
الل السنوات القليلة تطورا بارزا وانتعاشا ملحوظا خ ،طبيعية كامنة تنتظر من يƛمنها ويستغلها ويرعاǋا

، وǋذا بالنظر 1999الماضية، خاصة بعد إنشاء وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية في ديسمبر 
ňتمام الكبير والدفع القوي الذي حظǋباعتباره رافدا من روافد  ي به من لدن السلطات العموميةإلى اال

السيما المساǋمة في تحقيق  تحقيقها، ينتظرالتي ، اعترافا منها وتƋكيدا ألدواره الحيوية االقتصاد الوطني
األمن الغذائي، استحداƚ مناصƔ الشغل، والعمل على توفير الظروف المناسبة لالستƛمار الوطني 

النتائج أمال في بلوƷ و واألجنبي، بما ال يتعارƯ مع االستغالل العقالني والمستديم للƛروة الصيدية،
ة التي تقتضي مشاركة كل الفاعلين االقتصاديين، دون االستغناء عن المرجوة على صعيد التنمية الوطني

Ńأي قطاع من النسيج االقتصادي الذي يتكامل بتضافر الجهود، ويłن الجزائرمŰأن تحتل المكانة التي  ك
  .تليق بها في محافل األمم وفي ǋذا النظام العالمي الجديد

نه أن يرسي Ƌمنسجم من شواضح وام قانوني يقتضي وجود نظ االستƛمار ةإن تنظيم ظاǋر       
 سة دستورياالمكرŇالمبادرة والممارسة حرية تضمن تشجع على اإلقدام وزيادة اإلƛمار، واألسƩ التي 

عمل على في الالجزائر  ألجل ذلك باشرت ،الحقوق والحريات الفردية العامة والتي تعتبر من قبيل
بتوفير األدوات القانونية ترشيد األداء اإلداري فعاليتها و وتحسين الميادين في شتƃىتعميق اإلصالحات 

    .يقتصادالتحفيز النشاط امن أجل الوطنية واألجنبية  تستƛماراالوخلق المناخ المالئم لدفع وتنشيط ا
يتسم  تربية المائياتالستƛمار في نشاط الصيد البحري والنظام القانوني الذي يخضع له ا بيد أن       

بين النصوص التشريعية والنصوص  وعدم التجانƩ الصارخ وƟ والدقة، وانعدام التناسق،بعدم الوض
جذƔ المستƛمر تال ، وكلها عوامل عدة مسائل جوǋرية تنظيم مƩت تافراغأيضا  تخللهتبل  ،التنظيمية

 عنبالتƋكيد كما يبحƚ  التي تضمن له أكبر عائد استƛماري ممكن، فرص الربحالذي يبحƚ عن 
المناخ السياسي، (المالئم  ويدرƩ الضوابط القانونية والمناخ االستƛماري، القانوني راستقرالا

االجتماعي، االقتصادي، وفرة الموارد األولية، القطاعات المتاƟ له االستƛمار فيها والتي تحقق له 
   .ردبƁيŃف رهنفŰيو أ ل على النشاط،فيŃقبƁ زهحفŰالذي يوفر له أكفƋ استغالل لرأƩ ماله والذي ي) عطاء مجزيا

كƛير من التعقيد  تربية المائياتلالستƛمار في نشاط الصيد البحري والنظام القانوني  يحتوي       
ل أساسا في حماية الƛروة ا النشاط والمتمƛذيعكƩ حرص المشرع على الغرƯ من تقنين ǋ ،والشدة

 لاالستغالتستمر في العطاء في إطار ينبغي المحافظة عليها ل متجددة وطنيةباعتبارǋا ƛروة السمكية، 
  .وحماية االقتصاد الوطني البيئة،احترام  العمومية،الصحة  ةحماي ،مستديمالو الرشيد العقالني
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بالمجهز ومناطق  ةالقانونية كتلك المتعلق التعقيد من خالل غموƯ بعƯ النصوص يتجلى       
يتحكم في مفاǋيم ح مفهوم مجهز السفن، وال يوضŎالمشرع الجزائري ال أن  بيŇناحيƚ  ،الصيد البحري
مياه ال( بƋنها تعريف المياه الخاضعة للقضاء الوطنيفي وأنه حاد عن جادة الصواƔ  ،قانون البحار

" مناطق الصيد البحري"وصف  اعتمادنحبذ لذلك ) ومنطقة الصيد المحفوظة قليميةاإلمياه الداخلية، ال
منطقة ال( ةالوطني للواليةأو خاضعة ) مياه إقليميةالمياه داخلية، ال(سواء كانت خاضعة للسيادة الوطنية 

ة المكرسŇالبحار  نونألنه الوصف السليم الذي يتفق مع مبادƏ قا) ، الجرف القاريخالصةالقتصادية اال
المشرع في لم يلتزم بها التي صادقت عليها الجزائر وو األمم المتحدة لقانون البحار، اتفاقية في

المرسوم الرئاسي رقم القانون البحري المعدل والمتمم، قانون األمالك الوطنية، (  رة جدانصوص كƛي
المتضمن إحداƚ المصلحة الوطنية  12-73، الذي يعدل و يتمم بعƯ أحكام األمر رقم 95-164

 تدل مبهمة تهاصياغ جاءت ...)لحراسة الشواطىء، القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
، ينبغي رالبحا نونهم وإدراك المفاǋيم األساسية لقاففي الترابط المنطقي ونقص في الجدية ل خللى عل

  . جعلها منسجمة مع القواعد الدوليةإعادة النظر فيها و
حجمه عن وتſحرية المستƛمر تقيŎد التي قة المرňǋ القاسية ƛم من خالل طول اإلجراءات وتعدد الشروط

ته سواء كانت شروط االلتحاق بالنشاط قبل البدء فيه أو شروط ممارسته ƛبط من عزيموتاإلقدام 
  .واستغالله

للتدخل في  لة للسلطات العموميةالوقائية والردعية المخوŇ الوسائلالشدة والصرامة في  ظهرتو       
ǋكل مرحلة من مراحل إنجازه يا النشاط فذ، Ŏǋص الترخيمن بينها و لة للدخولبداية بالشروط المؤ

ويقيد حريته في يكبت نفƩ العازم  غليظاوالذي يشكل طوقا  من أجل االلتحاق بالنشاط اإلداري
األكƛر شدة في النظرية العامة للحريات االقتصادية، النظام ǋو واشتراط الترخيص المسبق ف ،المبادرة

عƔء ƛم ر، و كذا حرية االستƛمادستوريا  ةيعد تضييقا لممارسة حرية التجارة والصناعة المكرس
  .القانونية المقتضياتفة لطة عند مخاالمسلŮالصارمة العقوبات ف ،االلتزامات الكƛيرة

االلتحاق أو مدخل ، والذي كان بارزا في تضييق منفذ في كƛير من األحيان إن تدخل اإلدارة        
المتعلق  11-01 مالقانون رقلم يكن منسجما وموافقا ألحكام  ،وتربية المائيات بنشاط الصيد البحري

ال يجƔ أن تخرƜ عنه النصوص التطبيقية  يبالصيد البحري وتربية المائيات باعتباره القانون اإلطار الذ
ت اشترطحينما عه م اتناقضبل كان م ،ومبدأ المشروعية دارة طبقا لقاعدة توازي األشكالالتي تتخذǋا اإل

، الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري 481-03رقم المرسوم التنفيذيبموجƔ  ،السلطات العمومية
الترخيص ( الصيد البحرينشاط نظامين لاللتحاق ب، 11-01حكام القانون رقم أل اتطبيقوكيفياتها، 

 بالنسبة وكذا ،األجنبيةسفن اللصيد بواسطة الرخصة بالنسبة لبالنسبة للصيد التجاري البحري والقاري، 
مخالفين تماما لنظام ، )لصيد بواسطة السفن المستƋجرةلنسبة لباوأيضا  ،صيد األسماك كƛيرة الترحالل
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 قيودا أكƛر شدة من شƋنها تطويق حرية انيفرضو ،11-01أقرŇه القانون رقم  الذيالبسيط  التسجيل
  .المستƛمر
تشعƔ مجاالت نشاط الصيد البحري وتربية صاحƔ  ،التنظيمية تضخم في النصوصوقد الحظنا       
  .في طريق المستƛمر عقبة تشكلالتي في الشروط واإلجراءات  إفراط هنجم عن ،المائيات

نشاط الصيد البحري وتربية المائيات لم يستكمل بعد، وǋو  ممارسةشروط اإلطار التنظيمي لأن و       
  . اكبير ابذلك يشهد تƋخر

منافاته  عكƩي ئياتتربية الماالستƛمار في نشاط الصيد البحري وا يؤطرالنظام القانوني الذي إن       
 ،حقيقة مفهوم النشاطات المقننةو 1996دستور من  37 ةومخالفته ألحكام الماد لمبدأ حرية االستƛمار

 اشترطت الجنسية الجزائرية قواعد، وقوام حريته قواعد لم يراع فيها مصلحة المستƛمر يتضمنألنه 
 ،المفعول حاليا يون االستƛمار السارƩ في قانخرقت مبدأ عدم التمييز بين الوطني واألجنبي المكرŇف

المبنية على حرية التجارة  يشكل أحد دعائم حرية االستƛمار وركائز النظم االقتصادية الليبرالية يوالذ
 ،تشكل لƔ الضمانات األساسية لحرية المستƛمر جوǋريةأغفلت تنظيم عدة مسائل كما ، والصناعة
 اعنصراإلدارية باعتبارǋا  تاإلجراءا إتباععند عاتها التي ينبغي مرااǓجال ب تلك المتعلقةخاصة 

Űذ ازمحفǋ مما يفتح  ،ألن عالم التجارة واألعمال قوامه عنصري السرعة واالئتمانو ،النشاط اإلنجاز
مجاال واسعا لتقدير اإلدارة وربما إلى تالعبها وتعسفها وتماطلها بسبƔ التقاعƩ أو اإلǋمال 

   .والبيروقراطية
 ا النشاط قد تضاعفذتدخلين في استƛمار ǋمورغم الصعوبات والعراقيل القانونية فƎن عدد ال      

 وفتح المجال للمبادرة الحرة،الصيد البحري والموارد الصيدية إنشاء وزارة  ذمن األخيرةخالل السنوات 
  .كبيرة جدا يدر أرباحانه نشاط أعلى ممارسته خاصة و اإلقبال المتزايديعكƩ  مما
وألن العامل القانوني يمهد السبل الستقطاƔ واستغالل رؤوƩ األموال  تƋسيسا على ذلك،      

 فيتحفيز الراغبين جل منح المستƛمرين ضمانات أكƛر ومن أو والمعرفة الفنية والخبرة التقنية،
ها ǋذا البد من إعادة النظر في المنظومة القانونية التي يخضع ل، اإلقبالااللتحاق بهذا النشاط على 

افها الغموƯ في بعƯ المسائل، وإعطائها المرونة الالزمة لرفع ƛقل نم كفايتها واكتالنشاط إزاء عد
توضيح الغموƯ و األمورلك من خالل تبسيط ذوالتي تتطلبها، اإلجراءات وتعقيد  لتي تكبلهااالشروط 

ا ذخ االستƛماري المالئم في ǋوبصفة عامة تهيئة المنا ،وتنظيم المسائل المغفلة وسد الƛغرات القانونية
 ةعاامرمع  مصلحة المجتمع قالتطور لتحقيوالتقدم وارتقاء معارƜ عناصر الƛروة للتفاعل مع  المجال

ǋ لنشاطاا ذالضوابط التي يتطلبها.  
ية االستƛمار في دة لحرللنصوص البد من وضع جميع الشروط المقيŇ اليةفعŇالشرعية وال إلعطاءو     

االلتزام بوضع  السلطات العموميةوعلى  ،الدستور من 37المادة أحكام مع تى تنسجم حإطار تشريعي 
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الذي يحكم  نصوص تطبيقية تƋتي بتوضيحات وتفاصيل كفيلة بضمان انسجام واتساق النظام القانوني
   .االستƛمارات بƋكمله

، ليƩ فقط في لنقصا يشوبه الذيتعديل قانون الصيد البحري وتربية المائيات  لذلك ندعو إلى     
      ، 37، المادة 12المادة (إغفال ذكر بعƯ المواد في التƋشيرة المتعلقة بالبناء على الدستور

، وإن ذكر الفقرة الƛالƛة )132، المادة 125 ة، الماد122من المادة  29-23- 19- 17- 7-1: الفقرات
قبل اإلشارة إلى " لƩ الدولةبعد رأي مج"أن التƋشيرات لم تتضمن عبارة منه إال  119من المادة 

والعمل على انسجامها  مجال التحكم في مفاǋيم قانون البحار واستيعابها إال فيوليƩ  ،مصادقة البرلمان
لنص إجماال، وضبط وتوحيد المصطلحات اتجانƩ فقط وال أيضا فيما يخص  ،القانون الداخلي وأحكام

بل أن القارƏ يقف عند   ية والنص باللغة الفرنسية،المستعملة ومطابقة الترجمة بين النص باللغة العرب
جاء بƋحكام توجيهية جد  ضف إلى ذلك أنه، شدوǋا حائرا لغرابتها وفراƷ لبهاكل مادة من مواده م

إلى  )مادة 60مادة من  38(أكƛر من نصف مواده في  يحيلحيƚ عامة، غير محددة المضمون، 
تركها مها ويظعن تن تخلى النشاط،لممارسة وǋي لƔ تقنين التنظيم كانت معظمها تلك المتعلقة بشروط ا

حرية تƋطير وتنظيم أن  رغماألمر الذي قد يسلبها قيمتها الحقيقية في النهاية،  ،بيد السلطات العمومية
أي قيد يƋتي به نص تنظيمي يجƔ أن يستند إلى نص و ،نصوص تشريعيةب أن يتم يجƔ راالستƛما
   .تشريعي

في اتخاذ المراسيم التنفيذية والتطبيقية إلدخال  تماطلالتنفيذية  اتالسلط أنيŇن يبالواقع وإن كان 
في عرقلة تطبيق تلك القوانين في اǓجال المعقولة، كما  االقوانين التشريعية حيز النفاذ وذلك رغبة منه

 راجعا أن الحكومة قد تعطي تلك النصوص التشريعية تفسيرا مغايرا لما يقصده النص التشريعي، وǋذ
 ،تداخل االختصاصات واختالط األدوار نالناشئة ع ،عالقة المبهمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعيةلل

وأن البرلمان ال يفعل سوى وضع الختم التشريعي على النصوص القانونية وأنه ال يلعƔ دورا يذكر 
لخصائص التي تدفع المشرع في المجال االقتصادي الذي يتميز ببعƯ ا السيما ،نفي مجال سن القواني

كيفما لصياغة النصوص التنظيمية  ةإلى إقرار قوانين توجيهية عامة وترك المجال للسلطة التنفيذي
  .شاءت
إلعادة النظر في النظام القانوني لالستƛمار في مجال الصيد البحري  وǋذا ما يستدعي بذل الجهود     

فتح المجال لالستغالل األوفر والعقالني يŃعوŊل عليه في وتربية المائيات لجعله أكƛر انسجاما ووضوحا، 
المحافظة على حمايتها من االستنزاف ومع  ،المتاحة والتي تضيع ǋدرا دونما استغاللللموارد السمكية 

وƚ من التل توخي الحرص على إتاحة تجددǋا المنتظم، إلى جانƔ حماية البيئة الحاضنة لهااستدامتها و
مدونة السلوك بشƋن الصيد البحري ل ياة البحرية، وذلك في إطار التنفيذ الفعŇالالذي يقضي على الح

  .، واحترام االلتزامات الدولية، مع السعي إلقامة التعاون الدوليالرشيد
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ينبغي العمل الجاد والدؤوƔ من أجل إزالة العوائق التي تقف في طريق المستƛمرين، خاصة عائق   
، الذي جمŇد العديد من المشاريع االستƛمارية، وتبني سياسة جذƔ رشيدة من الممارسات البيروقراطية

الحصة  ية، وتبسيط إجراءات منح التراخيص، والعمل على رفعخالل خلق بيئة استƛمار موات
 80الياباني الفرد فبينما يستهلك ، وتحقيق التوازن في سعر السمك المرتفع االستهالكية للفرد الجزائري

  .كƸ في العام 5يستهلك الفرد الجزائري إال  ال كƸ في العام
نظرا للدور المتزايد الذي يمكن أن تشجيع تربية المائيات االǋتمام أكƛر ب ةضرورإلى لذا ننوه      

في تحقيق األمن الغذائي وتحقيق التنمية المحلية وحماية البيئة والمحافظة على التنوع  تساǋم به
  .لمائية وتوفير المنتوƜ خاصة في المناطق الداخليةوالعناية بالƛروة ا البيولوجي

 بات الواجƔتحديد العقوو ،والتنظيمية المتناقضة فيما بينهايجƔ إلغاء النصوص القانونية كما      
تباعها لتطبيقها وفرضها، إوتحديد حاالتها واإلجراءات الواجƔ  ،توقيعها في حالة مخالفة القانون

  .السلطة من قبل اإلدارة لاستعماتعسف  من أجل تفاديمستغلين وتحديد الضمانات المقررة لل
البد من إعداد تنظيم مالئم ووسائل تدخل ناجعة، السيما من أجل تƋمين المحافظة على األنواع      

في مواجهة وتكƛيفها صارمة  فرƯ رقابةندعو إلى وفي ǋذا الصدد الصيدية، وصيانتها وتطورǋا، 
والتي يرتكبها بعƯ محترفي الصيد الذين يخرقون القانون يعرفها القطاع  التيالخطيرة االنحرافات 

Ɣبيع السمك للمجهزين األجان Ɣالت المحظورة كالمتفجرات إلى جانǓالبحر باستعمال ا Ưفي عر 
Ɣيك عن دون رقيǋفاالستغالل الوحشي ، نا Ɣتدمير ونه Ɣروة المرجانيةوتهريƛرغم توقيف صيد ال ،

التي تخص حجز كميات ǋائلة  اياقضحيƚ يشهد قطاع العدالة العديد من ال( ،2001المرجان منذ سنة 
كƸ،  600كمية  2005، حيƚ تم حجز سنة الغنية بهذه الƛروة في والية الطارفمن المرجان خاصة 
وغيرǋا  2006- 01- 31في  كƸ المحجوزة 136قضية مليار سنتيم، وكذا  50قدŎرت قيمتها بـ 

، باإلضافة إلى إرساء )Ư على ǋؤالء الخارقين فكم أفلت من عيون شباك الرقابةÞوإن تم القب ،(*)كƛير
  .ضمان حماية المستهلك وتكفلقواعد تنظم سوق السمك 

  
  
  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــ  
(*) :  - Journal   LE SOIR D’ALGERIE, « exploitation sauvage du corail sur les côtes algériennes, le désastre 
continue », du19-08-2007, p5.  

 -       Journal   LIBERTE, « Les marins pêcheurs tirent la sonnette d’alarme », du 19-08-2007, p6. 
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  .نسخة عن شهادة المجهز -1
  :الموارد الصيديةالصيد البحري  وزارةوثائق عن  -2

  ،رسم بياني لمنطقة الصيد المحفوظة *        
  ،)2005-2001(المخطط الوطني لتنمية الصيد البحري *        

  ،)2005- 2001(المخطط الوطني لتنمية البنى التحتية لموانىء الصيد *              
   ،)2005-2001(برنامج تنمية تربية المائيات *              

  ،تطوير شبكة توزيع سلسلة التبريد وتربية المائيات للرفع من مستوى استهالك األسماك*         
  .)2005آفاق (شبكة توزيع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات *         

  :النصوص القانونية -3
  ق بالصيد البحري وتربية المائيات،المتعل ،11- 01قانون رقم : القانون اإلطار*         
  الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه  ،419- 02المرسوم التنفيذي رقم *         

  ،الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته
  ،تهايحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياالذي ، 481- 03تنفيذي رقم المرسوم ال*         

يحدد شروط منح االمتياز من أجل إنشاء مؤسسة الذي ، 373- 04التنفيذي رقم المرسوم * 
  ،لتربية المائيات وكيفيات ذلك

   الذي يحدد مختلف أنواع مؤسسات استغالل الموارد  ،184- 05 المرسوم التنفيذي رقم*       
  ،البيولوجية البحرية وشروط إنشائها وقواعد استغاللها

، يتضمن المصادقة على دفتر - غير منشور- 2003- 06- 08مؤرخ في زاري قرار و *
الشروط وعقد التنفيذ النموذجيين المطبقان على رخص استغالل الموارد الصيدية لفائدة 

  الشركات المختلطة المتدخلة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني،
  .د البحريتعلق برخصة وترخيص الصيي، 2005-06-12قرار مؤرخ في *         
  
  



  

 
 
 
عـراجـالم  

 
 

  
  
  
  
  
  



                                                                                         قائمة المراجع 

Ǘوƈ :النصوص القانونية  
1- Ǘدوليةالات يتفاقا:  
 ،53-96المرسوم الرئاسي رقم ، المصادق عليها بموجƔ 1982األمم المتحدة لقانون البحار لعام  اتفاقية -

  .13، ص 1996- 01- 24 ي، المؤرخة ف06 ع، Ɯ ر1996- 01- 22المؤرخ في 
  :الدساتير -2
، 02ع .ر.، 1976Ɯ-11-22المؤرخ في  ،1997-76، الصادر بموجƔ األمر رقم 1976دستور -
  .1296، ص 1976-11-24مؤرخة في ال
 ،09ع .ر.Ɯ ،1989- 02- 28في  المؤرخ، 18-89در بموجƔ المرسوم الرئاسي اصال ،1989دستور -
   .230، ص1989- 03- 01مؤرخة فيال
     ،1996-12-07، المؤرخ في438- 96المرسوم الرئاسي رقم الصادر بموجƔ  ،1996دستور -
Ɯ.12ص ، 1996-12-08مؤرخة في ال ،76ع .ر.  

 :النصوص التشريعية -3

ƈ- القوانين:  
 يرمي إلى التمديد، حتى إشعار آخر، ، الذي 1962-12-30، المؤرخ في 157-62قانون رقم ال -

   .18، ص1963- 01- 11المؤرخة في  ،02ع .ر.، 1962Ɯديسمبر 31إلى غاية  النافذالتشريع  لمفعول
 ،يتضمن إنشاء الديوان الوطني للصيد البحري ،1963- 07- 26المؤرخ في  ،275- 63قانون رقم ال -
Ɯ.ةالصادر ،53 ع.ر  ƣ773ص ،02/08/1963بتاري.  
     المتضمن القانون األساسي العام للعامل، ،1978- 08-12المؤرخ في  ،12- 78القانون رقم  -
Ɯ.724، ص 1978-08-08مؤرخة في ال ،32ع .ر.  
، يتعلق بتƋسيƩ الشركات المختلطة االقتصاد 1982-08-23المؤرخ في  ،13- 82القانون رقم  -

المعدل والمتمم بموجƔ القانون رقم  ،1724، ص1982-08-31المؤرخة في  ،35ع .ر.، Ɯوسيرǋا
  .1476، ص 1986-08-27المؤرخة في  ،35ع .ر. ، 1986Ɯ-08- 19المؤرخ في  ،86/13
مؤرخة في ال، 30ع .ر.اه،  Ɯالمتضمن قانون المي ،16/07/1983ي المؤرخ ف ،17-83قانون رقم ال -

   .1270، ص07/1983/ 19
  . 1006، ص 1984-07-03مؤرخة فيال ،27ع .ر.المتعلق باألمالك الوطنية، Ɯ ،16-84رقم قانون ال -
  المتعلق بتوجيه االستƛمارات االقتصادية الخاصة، ،1988- 07- 12المؤرخ في  ،25-88رقم  قانونال -

  . 1031، ص88-06-13مؤرخة في ال ،28ع .Ɯ ر
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       ، المؤرخة في15ع .ر.، يتعلق بالبلدية، 1990Ɯ-04-07المؤرخ في  ،08-90القانون رقم  -
  .488، ص 11-04-1990
في  ةالمؤرخ 16 عƜ ر والقرƯ،المتعلق بالنقد ، 1990- 04- 18المؤرخ في  ،10- 90قانون رقم  -

  .20 ، ص15-04-1990
، 17ع.ر.والمتمم، Ɯ ل، المتعلق بعالقات العمل المعد1990-04-21المؤرخ في ،11-90القانون رقم  -

  .79، ص1990-04-25المؤرخة في 
، 1990ن المالية التكميلي لسنة ، المتضمن قانو1990-08-07المؤرخ في  ،16-90القانون رقم  - 
Ɯ.1100، ص 1990-08-11مؤرخة في ال، 34ع .ر.  
مؤرخة في ال، 36ع .ر.المتعلق بالسجل التجاري، Ɯ ،18/08/1990المؤرخ في  ،22-90قانون رقم ال -

   .49، ص 22-08-1990
، 1990-12-02مؤرخة في ال، 52ع .ر.المتضمن قانون األمالك الوطنية، Ɯ ،30- 90قانون رقم ال -
  .1661ص
المؤرخ في  80-76 م، يعدل ويتمم األمر رق1998-06-25مؤرخ في ال ،05-98انون رقم قال -

  .3، ص27/06/1998مؤرخة في ال، 47ع . ر. Ɯ والمتضمن القانون البحري، 23/10/1976
، 36ع .ر.Ɯ تعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،ي، 2001-07-03المؤرخ في  ،11-01قانون رقم ال -
  .3، ص 08/07/2001مؤرخة في ال

ترقية المؤسسات ، الذي يتضمن القانون التوجيهي ل2001- 12- 12، المؤرخ في 18-01قانون رقم ال -
  .4، ص 01-12-15، المؤرخة في 77ع .ر.Ɯ الصغيرة والمتوسطة،

مؤرخة في ال ،51ع .ر.بالصيد، Ɯ ق، يتعل2004- 08- 14المؤرخ في ،07- 04رقم قانون ال -
 .07 ص، 15/08/2004

مؤرخة في ال ،60ع.ر.Ɯ يتعلق بالمياه، ،2005- 08- 04المؤرخ في  ،12- 05رقم  نقانوال -
  .3 ، ص04/09/2005
 الذي ألغى القانون( ، المتضمن تنظيم مهنة الموƛق2006- 02- 20المؤرخ في  ،02- 06قانون رقم ال -

المؤرخة في  ،14ع.ر.، Ɯ)، المتضمن تنظيم التوƛيق1988-10-12المؤرخ في  27-88رقم 
  .15، ص08/03/2006
المؤرخ في  ،156- 66، الذي يعدل ويتمم األمر رقم 2006-12-20المؤرخ في  ،23- 06القانون رقم  -
  .11ص ،2006-12-24، المؤرخة في 84ع .ر.Ɯوالمتضمن قانون العقوبات،  1966- 06- 8
  .القانون التجاري، المعدل والمتمم -
  .القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم -
  .قانون العقوبات، المعدل والمتمم -
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ƒ- وامرǓا:    
 ،102ع .ر.Ɯيتعلق بالملك العمومي البحري،  ،1965-12-06المؤرخ في  ،301-65األمر رقم  -

  .1160ص  ،1965-12-14المؤرخة في 
، يتضمن احتكار النقل بالمواعين والصيانة في 1969- 06- 17المؤرخ في  ،50-69األمر رقم  -

  .687ص  ،1969جوان  20 المؤرخة في ،53ع .ر.Ɯ الموانىء الجزائرية والنقل البحري وإيجار السفن،
، يتضمن إنشاء الديوان الجزائري للصيد البحري، 1969-11-24بتاريƣ  الصادر ،95-69األمر رقم  -
Ɯ.1142ص  ،28/11/1969المؤرخة في  ،100 ع.ر. 

الذي يتضمن إحداƚ المصلحة الوطنية لحراسة  ،1973- 04- 03المؤرخ في  ،12- 73األمر رقم  -
Ɯ  ،422، ص 1973-04-06المؤرخة في  ،28 ع.ر.الشواطىء.  

المؤرخة  ،61 ع.Ɯ ر ،يتضمن نشر الميƛاق الوطني ،1976-07-05المؤرخ في  ،57-76رقم  مراأل -
  .890 ، ص01/08/1976 في
، المؤرخة في 29ع .Ɯ ر ، يتضمن القانون البحري،1976- 10- 23المؤرخ في  ،80- 76 رقم مراأل -

  .496، ص 10-04-1976
، 30 ع.ر.نظيم العام للصيد البحري، Ɯ، المتضمن الت1976-10-23المؤرخ في  ،84-76 ماألمر رق - 

  .556، ص1977-04-13المؤرخة في 
مؤرخة ال ،03ع .ر.Ɯ، اإليجاري باالعتمادالمتعلق ، 1996 -01-10المؤرخ في  ،09-96ألمر رقم ا -

  .25، ص 1996 -01-14في 
في  المؤرخة ،47ع .ر.، يتعلق بتطوير االستƛمار، 20/08/2001Ɯالمؤرخ في  ،03-01األمر رقم  -

 .4، ص22/08/2001

المؤرخ في  03-01، الذي يعدل ويتمم األمر رقم 15/07/2006المؤرخ في  ،08- 06األمر رقم  -
20/08/2001Ɯ ،مارƛ17، ص19/07/2006المؤرخة في  ،47ع .ر.، المتعلق بتطوير االست.  
  :المراسيم التشريعية -ج
 64ع .ر.قية االستƛمار، Ɯتعلق بترالم ،1993-10-5المؤرخ في  ،12- 93المرسوم التشريعي رقم  -

  . 3، ص93-10-10المؤرخة في 
الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد ، 1994-05- 28، المؤرخ في13-94المرسوم التشريعي رقم  -

  .5، ص1994-06-22 في ةالمؤرخ ،40ع .ر.Ɯ، البحري
   ،المجلƩ األعلى للبحر سƩيؤ ، الذي1998- 7-18 المؤرخ في ،232-98 المرسوم التشريعي رقم -
Ɯ. 3، ص 7/1998/ 19 المؤرخة في 52 ع.ر.   
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  :النصوص التنظيمية -4
ƈ- المراسيم الرئاسية: 
    ،يتضمن تعين رئيƩ الحكومة وأعضائها ،09/11/1988 المؤرخ في ،235-88مرسوم رئاسي ال -
Ɯ. 1548ص  ،09/11/1988 مؤرخة فيال ،46 ع.ر.  
، المتضمن المصادقة على االتفاق 1991أكتوبر سنة  5المؤرخ في  ،345-91المرسوم الرئاسي رقم  -

المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واالتحاد االقتصادي البلجيكي اللكسمبورغي، 
 ƣمارات، الموقع بالجزائر بتاريƛ1991أبريل سنة  24المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة لالست ،    

Ɯ.1775، ص1991-10-06، المؤرخة في 46ع .ر.  
والذي يعدل و يتمم بعƯ أحكام األمر  1995- 06- 14مؤرخ في ، ال164-95المرسوم الرئاسي رقم  -

، 21/06/1995مؤرخة في  33ع .ر.Ɯالمتضمن إحداƚ المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء،  73-12
  .4ص 

وطني ، والذي يتضمن إنشاء مركز 1995-09-30المؤرخ في  ،290- 95المرسوم الرئاسي رقم  -
  .7، ص1995- 10- 04المؤرخة في  ،57ع .ر.جهوية لعمليات الحراسة واإلنقاذ في البحر، Ɯ ومراكز

     ، تضمن تعيين أعضاء الحكومةي ،05/01/1996المؤرخ في  ،01-96رئاسي رقم المرسوم ال -
Ɯ.6ص ، 07/01/1996 مؤرخة فيال ،01 ع.ر.  
المتضمن التصديق على اتفاقية األمم  ،22/01/1996المؤرخ في  ،53-96رئاسي رقم المرسوم ال -

  .)لكنها لم تنشر (، 13، ص 1996-01-24 يف ةالمؤرخ ،06 ع، Ɯ ر1982البحار لعام  نونالمتحدة لقا
، المتضمن إحداƚ أسالك المتصرفين 1996- 12- 01المؤرخ في  ،437-96المرسوم الرئاسي رقم  -

 ،75ع.ر.الشؤون البحرية ومفتشي المالحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطىء، Ɯ اإلداريين في
  .28، ص 1996-12-04مؤرخة في ال
    ،تضمن تعيين أعضاء الحكومةي ،24/12/1999في المؤرخ ،300-99الرئاسي رقم  المرسوم -
Ɯ.5ص  ،26/12/1999المؤرخة في  ،33 ع.ر.  
  .، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية2002-07-24لمؤرخ في ، ا250- 02المرسوم الرئاسي رقم  -
 يؤسƩ منطقة متاخمة للبحر اإلقليمي،، 06/11/2004 مؤرخ فيال ،344 -04رئاسي رقم المرسوم ال -
Ɯ.4ص ، 2004-11-7مؤرخة في ،70 ع.ر.  
، يتضمن التصديق على االتفاق بين 2006-04-03المؤرخ في ، 128-06 المرسوم الرئاسي رقم -

حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة فدرالية روسيا حول الترقية والحماية المتبادلة 
  .14، ص05/04/2006المؤرخة في  ،21ع .ر.،Ɯ 2006-03-10لالستƛمارات، الموقع بالجزائر في 
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حفظ  ، المتضمن التصديق على اتفاق2007- 03- 19المؤرخ في  ،95- 07المرسوم الرئاسي رقم  -
حوتيات البحر األسود والبحر األبيƯ المتوسط والمنطقة األطلسية المتاخمة، الموقع بموناكو في 

24/11/1996Ɯ ،.3، ص 2007- 03- 25، المؤرخة في 20ع .ر.  
ƒ- المراسيم التنظيمية:  
  .265، ص 1963-03-15 مؤرخة فيال ،13 عƜ ر ،الخاص بجزأرة السفن، 81-63مرسوم رقم  -
مؤرخة ، ال76ع .ر.Ɯ، يحدد امتداد المياه اإلقليمية، 12/10/1963المؤرخ في  403-63مرسوم رقم  -

  .1038، ص 15/10/1963في 
المؤرخ في  63/275رقم المتضمن تطبيق قانون، 28/12/1963المؤرخ في  ،487- 63مرسوم رقم  -

ي الصادرة ف ،01 ع.ر.Ɯ ،الوطني للصيد البحري نالمتضمن إنشاء الديوا ،26/07/1963
  .4ص ،03/01/1964
، يتضمن إنشاء وتنظيم المعهد العلمي والتقني لصيد 22/05/1964مؤرخ في ال ،146-64مرسوم رقم  -

  .635ص  ،05/06/1964مؤرخة في ال ،46ع .ر.Ɯ ،األسماك وتربيتها
الذي يضع تحت سلطة وزير الفالحة واإلصالƟ  ،02/12/1964المؤرخ في ، 339-64مرسوم رقم  -

 ،98 ع.ر .Ɯ ،ديوان الوطني للصيد البحري والمعهد العلمي والتقني لصيد األسماك وتربيتهاالزراعي ال
  .    1268ص  ،02/12/1964بتاريƣ صادرة ال
، المنظم ممارسة الصيد في عمق البحر على 1966-06-21، المؤرخ في 192-66مرسوم رقم  -

Ɯ ،643، ص1966-07-01المؤرخة في  ،56ع .ر.الساحل. 

يتضمن وضع المكتƔ الوطني لصيد األسماك والمعهد ، 23/01/1968المؤرخ  ،13-68رقم مرسوم  -
، العلمي والتقني لصيد األسماك وتربيتها تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالمالحة البحرية التجارية

Ɯ.115ص  ،26/01/1968المؤرخة في ، 08 ع.ر.    
لشركات التصنيف في مجال  باالعتراف يتعلق ،1972- 10- 05مؤرخ في ال ،196- 72مرسوم رقم  -

   .1377، ص27/10/1972 المؤرخة في ،86 عƜ ر ،البحرية التجارية
، الذي يتضمن حل المعهد العلمي والتقني لصيد    1976-02-20المؤرخ في  ،33-76مرسوم رقم  - 

  .253، ص1976-03-02مؤرخة في ال ،18 ع.ر.Ɯ وتربيتها، كاألسما
 ،11 ع.ر .Ɯ ،يتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها 08/03/1979مؤرخ في ال ،57-79مرسوم رقم  -
          .201ص  ،13/03/79مؤرخة في ال
           ،كاتƔ الدولة للصيد البحري تصالحيا ،14/07/1979مؤرخ في ال ،124- 79مرسوم رقم  -
Ɯ. 672ص  ،17/07/1979مؤرخة في ال ،29 ع.ر.  
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المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لكتابة الدولة للصيد  ،14/07/7919المؤرخ في  ،125- 79رقممرسوم  - 
  .674ص ، 17/07/1979 مؤرخة فيال ،29ع .ر .Ɯ ،البحري

تضمن عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في ي ،14/07/79المؤرخ في  ،126- 79مرسوم رقم  - 
  .674ص ، 17/07/1979 رخة فيمؤال ،29 ع.ر .Ɯ ،ولة للصيد البحري وتحديد وظائفهمكتابة الد

سماك ونقل يتضمن حل المكتƔ الجزائري لصيد األ ،24/11/1979المؤرخ في  ،234- 79مرسوم رقم  - 
  .1293ص  ،27/11/1979 مؤرخة في 48 ع.ر.Ɯ، ماليته وجملة أنشطته

  ،يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للصيد البحري ،24/11/1979المؤرخ في  ،236- 79مرسوم رقم  -
Ɯ. 1297ص ، 27/11/79 مؤرخة فيال ،48 ع.ر.  
، يتضمن وضع فهرƩ النشاط االقتصادي 10/05/1980المؤرخ في  ،137- 80مرسوم رقم  -

 . 744، ص 13/05/1980مؤرخة في ال، 20ع .ر.Ɯوالمنتجات، 

يتضمن إنشاء مركز الدراسات والبحƚ التطبيقي  ،24/05/1980المؤرخ في  ،157- 80مرسوم رقم  -
، 27/05/1980 مؤرخة في، ال22ع .ر.CERP(، Ɯ(المائيات  ئق في ميدان الصيد البحري وتربيةوالوƛا
  .911ص 

، 30 ع.ر.Ɯ، يتضمن تعديل ǋياكل الحكومة 15/07/1980 مؤرخ فيال ،175- 80مرسوم رقم  -
  .1117ص  ،22/07/1980 مؤرخة فيال
   ،النقل والصيد البحري يحدد صالحيات وزير ،02/05/1981 مؤرخ فيال ،83- 81مرسوم رقم  -
Ɯ.18 ع.ر،  ƣ552ص ،05/05/1981الصادرة بتاري.  
 ع.ر.Ɯ، يحدد صالحيات كاتƔ الدولة للصيد البحري ،02/05/1981المؤرخ في  ،91-81مرسوم رقم  -

  .588ص ،05/05/1981رة بتاريƣ لصادا ،18
المركزية لكتابة الدولة تضمن تنظيم اإلدارة الم ،08/08/1981الصادر بتاريƣ 193-81مرسوم رقم  -

  .1097ص ،11/08/1981بتاريƣ صادرة  32 ع.ر.Ɯ ، للصيد البحري
 ،03 ع.ر.Ɯ ،يتضمن تعديل ǋياكل الحكومة ،12/01/1982المؤرخ في  ،16- 82مرسوم رقم  -
  .103ص  ،19/01/82 مؤرخة فيال
، يد البحريوالص لصالحيات وزير النق د، يحد23/01/1982المĉňؤرخ في  ،36- 82مرسوم رقم  -
Ɯ.4ع .ر،  ƣ171ص  ،26/01/1982الصادرة بتاري.  
 ،يحدد صالحيات كاتƔ الدولة للصيد والنقل البحري ،23/01/1982المؤرخ في ،39- 82مرسوم رقم  -

  .175ص  ،27/01/1982 مؤرخة فيال ،04 ع.Ɯ ر
التجارية  يتضمن إلحاق المديرية العامة للبحرية ،23/01/1982 المؤرخ في ،40- 82مرسوم رقم  -

 مؤرخة فيال ،40ع .ر.Ɯ، التابعة لوزارة النقل والصيد البحري بكتابة الدولة للصيد والنقل البحري
  .177ص  ،27/01/1982
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، المتضمن إنشاء المعهد التكنولوجي للصيد البحري 06/08/1983المؤرخ في  ،477-83مرسوم رقم  -
  .2034، ص 08/1983/ 09 مؤرخة في، ال33ع .ر. Ɯوتربية المائيات 

 ،4 ع.ر.Ɯ ،المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ،22/01/1984 المؤرخ في ،12-84مرسوم رقم  -
  .99ص  ،24/01/1984 مؤرخة فيال
يحدد صالحيات وزير الفالحة والصيد البحري  ،19/05/1984 المؤرخ في ،118-84مرسوم رقم  -

 .738ص  ،22/05/1984 مؤرخة فيال ،21 ع.ر.Ɯ ،وصالحيات نائƔ الوزير المكلف بالصيد البحري

الذي يحدد الخطوط األساسية التي يقاƩ انطالقا  ،04/08/1984المؤرخ في  ،181-84مرسوم رقم  -
Ɯ ،المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري Ư07/08/1984مؤرخة في ال ،32ع .ر.منها عر ،

   .1202ص
إنشاء الديوان الوطني لتنمية الحيوانات يتضمن  ،13/04/1985 المؤرخ في ،72- 85مرسوم رقم  -

  .483ص  ،17/04/1985 مؤرخة في، ال17 ع.ر .Ɯ ،والنباتات المائية وإنتاجها
تضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة الفالحة ، ي06/08/1985، المؤرخ في 205-85مرسوم رقم  -

    .1161ص  ،06/08/1985 مؤرخة فيال ،33 ع.ر .Ɯ، والصيد البحري
يتضمن المصادقة على االتفاقية اإلطارية للتعاون في  ،09/02/1988 المؤرخ في ،22-88رسوم رقم م -

لجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الجمهورية اإلسالمية  مجال الصيد بين الحكومة الجمهورية
ص  ،10/02/1988بتاريƣ الصادرة  ،06 ع.ر .Ɯ، 11/06/1987يوم  طالموريتانية الموقع بمدينة نوا قش

214.  
، يتضمن القانون األساسي النموذجي لرجال البحر، 1988- 09- 13المؤرخ في  ،171-88مرسوم رقم  -
Ɯ.1296، ص 1988-09-14في  مؤرخةال ،37ع .ر .  
          يحدد صالحيات وزير الري، ،25/07/1989 المؤرخ في، 131-89تنفيذي رقم المرسوم ال -
Ɯ .806ص ، 26/07/1989 مؤرخة فيال ،30 ع.ر.  
 ،40ع .ر .Ɯ ،يتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،16/09/1989 المؤرخ في ،178-89مرسوم رقم  -
  .1109ص  ،20/09/1989 مؤرخة فيال
 ،02 ع.ر .Ɯ ،يحدد صالحيات وزير الفالحة ،01/01/1990 المؤرخ في ،12-90مرسوم رقم  -
  .66ص  ،10/01/1990 مؤرخة فيال
، يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة الفالحة ،01/01/1990مؤرخ في ال ،13-90مرسوم رقم  -

  .68ص  ،01/01/1990 مؤرخة فيال ،02 ع.Ɯ ر
تضمن إنشاء الوكالة الوطنية للصيد ، ي21/04/1990 المؤرخ في ،115-90المرسوم التنفيذي رقم  -

  .  583ص  02/05/1990 مؤرخة فيال ،18 ع.ر.ANDP(، Ɯ(البحري 
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يتضمن حل مركز الدراسات والبحƚ  ،22/12/1990المؤرخ في  ،410-90تنفيذي رقم الوم سالمر -
وتحويل ممتلكاته ومجموع أنشطته ) CERP(التطبيقي والوƛائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات 

  .1811، ص 26/12/1990 مؤرخة فيال ،Ɯ56 رع ، إلى المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة الساحل
، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للصيد 09/02/1991المؤرخ في  ،35-91المرسوم التنفيذي رقم  -

  .271ص ،13/02/1991 مؤرخة في، الƜ07 رع البحري، 
، الذي يحدد شروط إدارة األمالك 1991-11-23، المؤرخ في 454-91المرسوم التنفيذي رقم  -

، 24/11/1991المؤرخة في  ،60ع .ر.فيات ذلك، Ɯالخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرǋا ويضبط كي
  .2312ص 

، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات 27/10/1993المؤرخ في  259- 93المرسوم التنفيذي رقم  -
  .04، ص 03/11/1993 مؤرخة في Ɯ71 رع  والوƛائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات،

، يحدد شروط الصيد البحري التجاري 1995جانفي  28خ في مؤرال ،38- 95قم المرسوم التنفيذي ر -
، الذي تمارسه السفن األجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني وكيفياته االرتحاللǖسماك الكƛيرة 

Ɯ.6، ص 1995- 02- 08المؤرخة في  ،6 ع.ر .  
الموارد المرجانية، ، الذي ينظم استغالل 1995-10-21، المؤرخ في 323- 95المرسوم التنفيذي رقم  -
Ɯ.5، ص1995-10-25المؤرخة في  ،63ع .ر. 

المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  ،06/04/1996المؤرخ في  ،120-96المرسوم التنفيذي رقم  -
والمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة الفالحة المعدŇل  28/12/1992المؤرخ في  ،92-493

  .7ص  ،10/04/1996 في مؤرخةال ،22 عƜ ر ،والمتمم
         الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري ويضبط كيفياتها، ،121-96التنفيذي رقم  مالمرسو -
Ɯ .8، ص 1996-04-10مؤرخة في ال، 22ع .ر.  
زية للمديرية يتضمن تنظيم اإلدارة المرك ،13/04/1996المؤرخ في  ،128- 96المرسوم التنفيذي رقم  -

  .7ص  ،14/04/1996 مؤرخة في، ال23 ع.ر.Ɯ ،بحرالعامة للصيد ال
تضمن إنشاء المندوبية الوالئية للصيد ي ،18/12/1996المؤرخ في  ،467-96تنفيذي رقم المرسوم ال -

  .13ص  ،25/12/1996بتاريƣ الصادرة  ،83 عƜ ر ،البحري وتحديد تنظيمها وسيرǋا
وتƋطير النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد المتعلق بمعايير تحديد  ،40- 97المرسوم التنفيذي رقم -

المرسوم التنفيذي رقم ب المتمم، 7، ص 1997- 01- 19الصادرة في  05م ع رق في السجل التجاري، Ɯ ر
 .14، ص2000- 10- 18المؤرخة في  ،61ع .ر.، 2000Ɯ- 10- 14المؤرخ في  ،200-313

متعلق بشروط القيد في السجل التجاري، وال 1997-01-18المؤرخ في  ،41- 97المرسوم التنفيذي رقم  -
Ɯ.10، ص 1997- 01- 19المؤرخة في   ، 5ع .ر.  
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، يعرĊƁف مختلف أنواع مؤسسات الصيد 21/12/1997المؤرخ في  ،493-97المرسوم التنفيذي رقم  -
  .7، ص  24/12/1997 مؤرخة فيال ،85رع .Ɯ وقواعد استغاللها، اشروط إنشائهالبحري ويحدد 

تضمن حل المؤسسة الوطنية للصيد في ي ،13/05/1998المؤرخ في ، 152- 98تنفيذي رقم المرسوم ال -
  .10 ص ،17/05/1998المؤرخة في  ،31 ع.ر.Ɯ، أعالي البحار والمحيطات

، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة 1999- 07- 20 في المؤرخ ،158-99المرسوم التنفيذي رقم  -
، 25/07/1999 المؤرخة في ،49 ع.ر.د البحري لالستهالك، Ɯالمطبقة عند عملية عرƯ منتوجات الصي

  .23 ص
 البحري يحدد صالحيات وزير الصيد، 10/06/2000 في المؤرخ ،123-2000المرسوم التنفيذي رقم  -

  .4ص  ،11/06/2000المؤرخة في  ،33ع .ر.Ɯ ،والموارد الصيدية
يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في  ،10/06/2000 مؤرخ فيال ،124- 2000تنفيذي رقم المرسوم ال -

  .7ص  11/06/2000 مؤرخة فيال ،33 ع.ر .Ɯ  ،وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية 
يتضمن إحداƚ المفتشية العامة في  ،10/06/2000المؤرخ في  ،125- 2000المرسوم التنفيذي رقم  -

  .13ص 11/06/2000 في ةالمؤرخ ،33 ع. ر. Ɯ ،وزارة الصيد و الموارد الصيدية و سيرǋا
ع .ر.، يتضمن توقيف صيد المرجان، 2001Ɯ-02-15المؤرخ في  ،56- 01المرسوم التنفيذي رقم  -

  .  4، ص2001-02-18المؤرخة في  ،13
يتضمن إنشاء مديريات للصيد البحري  ،22/05/2001 المؤرخ في ،135-01تنفيذي رقم المرسوم ال -

  .18ص  23/05/2001 مؤرخة فيال ،29 ع.ر. Ɯ، وسيرǋا والموارد الصيدية في الواليات وتنظيمها
، الذي يحدد الشهادات وشهادات الكفاءة 2002-04-16المؤرخ في  ،143- 02المرسوم التنفيذي رقم  -

Ɯ ،اǋ4،ص 2002-04-24المؤرخة في  ،29ع.ر.الخاصة بالمالحة البحرية وشروط إصدار.  
، الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد 2002-09-28المؤرخ في  ،304- 02المرسوم التنفيذي رقم  -

Ɯ ،ا ومهامهاǋ15، ص2002- 09- 29المؤرخة في  ،64ع .ر.البحري وتربية المائيات وسير.  
الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد ، 2002- 11- 28 المؤرخ في ،419-02المرسوم التنفيذي رقم  -

  .28، ص 2002-12-04مؤرخة في ، ال80ع .ر.Ɯ ،البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته
، والذي يتضمن تشكيلة المجلƩ الوطني 2003-04-22، المؤرخ في 188- 03المرسوم التنفيذي رقم  -

  .8، ص2003-04-23، المؤرخة في 29ع .ر.Ɯالمكلف بترقية المناولة وتنظيمه وسيره، 
فية منح امتياز األمالك الوطنية ، ليحدد كي2003- 08-23مؤرخ ال ،280-03تنفيذي رقم المرسوم ال -

 Ɵوالية الطارف(وإعداده الستغالل بحيرتي أوبيرة ومال(، Ɯ.2003-08-24، المؤرخة في 51 ع.ر ،
  .13ص
، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري 13/12/2003مؤرخ في ال ،481-03تنفيذي رقم المرسوم ال -

  .9ص ،14/12/2003مؤرخة في ال، 78 ع.ر.Ɯ، وكيفياتها
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الذي يحدد شروط إعداد المخطط  ،2003- 11- 22المؤرخ في  ،493-03لمرسوم التنفيذي رقم ا -
، المؤرخة في 80ع .ر.يه، Ɯلي وتربية المائيات والموافقة عالوطني لتنمية نشاطات الصيد البحر

  .3، ص21/12/2003
الوطني ، الذي يحدد تنظيم المجلƩ 2004-01-25المؤرخ في  ،18-04المرسوم التنفيذي رقم  -

Ɯ ،2004-01-31، المؤرخة في 07ع .ر.االستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه ،
  .5ص
، الذي يحدد األحجام التجارية الدنيا للموارد 2004-03-18المؤرخ في  ،86- 04المرسوم التنفيذي رقم  -

 .  5، ص2004- 03- 24مؤرخة في ال ،18البيولوجية، Ɯ ر ع 

، يحدد شروط وكيفيات جمع وتبليƸ 2004- 06- 30المؤرخ في  ،186-04فيذي رقم المرسوم التن -
المعلومات والمعطيات اإلحصائية الخاصة بالكميات المصطادة والوسائل المستعملة، بما في ذلك أسطول 

  .   4 ، ص2004-07-04مؤرخة في ال ،43ع .ر.Ɯ، الصيد البحري ومجتمع الصيادين
الذي يحدد قائمة اǓالت المحظور  ،2004- 07- 07المؤرخ في 187-04 المرسوم التنفيذي رقم -

Ɯ ،ا وصنعها وحيازتها وبيعهاǋ4 ، ص2004- 07- 11مؤرخة في ال ،44ع .ر.استيراد. 

، الذي يحدد كيفيات قنص الفحول 2004-07-07المؤرخ في  ،188-04المرسوم التنفيذي رقم  -
ا وإدخالها في األوساط المائية، وكذا كيفيات قنص ونقل واليرقانات والبالعيط والدعاميص، ونقلها وتسويقه

واستيداع واستيراد وتسويق منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلƸ األحجام الدنيا القانونية 
Ɯ ،العلمي ƚ5، ص2004-07-11مؤرخة في ال ،44ع .ر.والموجهة للتربية أو الزرع أو البح   

، الذي يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة 2004-07-7المؤرخ في ،189-04المرسوم التنفيذي رقم  -
  .7، ص11/07/2004المؤرخة في  ،44ع .ر.، Ɯالمطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات

، يحدد شروط منح االمتياز من أجل إنشاء 2004-11-21مؤرخ في ال ،373-04المرسوم تنفيذي رقم  -
  . 16، ص2004- 11- 24مؤرخة في ال ،75ع .ر.ات وكيفيات ذلك، Ɯمؤسسة لتربية المائي

، الذي يحدد شروط ممارسة الغوص 05/03/2005المؤرخ في  ،86-05رقم  المرسوم التنفيذي -
Ɯ ،استغالل الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك Ưمؤرخة فيال ،17رع .المحترف لغر         

  .6، ص 03-2005- 06
، يحدد تنظيم مدارƩ التكوين التقني للصيد 2005-03- 05المؤرخ في  ،87- 05يذي رقم المرسوم التنف -

المتمم بالمرسوم و ،09، ص2005-03-06، المؤرخة في 17ع .ر.Ɯ البحري وتربية المائيات وسيرǋا،
  .4، ص 2007-01-28المؤرخة في  ،07ع .ر.، 2007Ɯ-01-25، المؤرخ في20-07التنفيذي رقم 

، الذي يحدد النظام النوعي لعالقات 2005مارƩ  26المؤرخ في  ،102-05ذي رقم المرسوم التنفي -
مؤرخة في ال ،22ع، .ر.البحري، Ɯ دأو الصي يعمل المستخدمين المالحين لسفن النقل البحري أو التجار

  .3، ص27-03-2005
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التقني  يتضمن تحويل مدرسة التكوين 2005- 04- 25، المؤرخ في 124-05المرسوم التنفيذي رقم  -
Ɯ ،ران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائياتǋمؤرخة في ال ،29ع .ر.لصيادي البحر في و

 ،07ع .ر.، 2007Ɯ-01-25المؤرخ في  21-07تمم بالمرسوم التنفيذي رقم لماو ،5ص 24-04-2005
  .4، ص 2007-01-28المؤرخة في 

، يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني 2005-05-17المؤرخ في  ،179- 05المرسوم التنفيذي رقم  -
Ɯ ،المؤرخة في 35 ع.ر.لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات ،

ع .ر.، 25/01/2007Ɯالمؤرخ في  ،21-07تمم بالمرسوم التنفيذي رقم الم، و8 ، ص18-05-2005
  .5، ص 2007-01-28المؤرخة في  ،07
الذي يحدد مختلف أنواع مؤسسات  ،2005- 05- 18المؤرخ في ،184-05 تنفيذي رقمالالمرسوم  -

    مؤرخة في ال ،36ع .ر.، Ɯاستغالل الموارد البيولوجية البحرية وشروط إنشائها وقواعد استغاللها
  .18، ص22-05-2005
لصيد ، الذي يحدد شروط منح رخصة ا2006-10-19المؤرخ في  ،367- 06المرسوم التنفيذي رقم  -

البحري التجاري لǖسماك الكƛيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني المطبقة على السفن 
Ɯ ،17، ص2006-10-22المؤرخة في  ،66ع .ر.األجنبية.  

، الذي يحدد دفتر الشروط النموذجي من 2006-10-19، المؤرخ في 372- 06المرسوم التنفيذي رقم  -
Ɯ ،Ʃ22، ص 2006- 10- 28المؤرخة في  ،67ع .ر.أجل استغالل سمك األنقلي .  

  :القرارات - ج 
، الذي يحدد المناطق الممنوع فيها استعمال الشباك المجرورة، 1964-05-13القرار المؤرخ في  -
Ɯ.648، ص1964-06-09، المؤرخة في 47ع .ر.  
، الخاص بتحديد العالمات المميزة لسفن الصيد البحري والنزǋة، 1966-01-08المؤرخ في  رالقرا -
Ɯ.83، ص1966-01-21، المؤرخة في 06 ع.ر.  
ع .ر.، الذي ينظم ممارسة الصيد في عمق البحر على الساحل، 1966Ɯ-08-25القرار المؤرخ في  -

 .889، ص1966-09-13رخة في المؤ ،78

، المؤرخة في 39ع .ر.، يتعلق بالحراƩ المحلفين الخصوصيين، 1967Ɯ-04- 15القرار المؤرخ في -
 .538، ص12-05-1967

 ، 92ع .ر.Ɯ البحري،إنشاء مركز لعلم البحار والصيد  ن، يتضم1974-9- 25في خمؤرالقرار ال -
  .1176، ص1974- 11- 15مؤرخة في 
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، يتضمن تواريƣ افتتاƟ موسم الصيد البحري التجاري لǖسماك 1995-03-09في  مؤرخالقرار ال -
 ،05/04/1995المؤرخة في  ،18الكƛيرة الترحال وإغالقه في المياه التي تخضع للقضاء الوطني، Ɯ رع 

  .29ص 
، الذي يحدد شروط الصيد البحري لǖصداف الحية وكيفياته، 1997-06-08القرار المؤرخ في  -
Ɯ.23، ص 1997-09-03، المؤرخة في 59 ع.ر.  
، الذي يحدد القواعد الصحية المسيرة إلنتاƜ الرخويات الحية ذات 1997-07-29القرار المؤرخ في  -

Ɯ ،20، ص 1997-10-26، المؤرخة في 70ع .ر.الصدفتين وتسويقها.  
، الذي 1997- 06-08، يتمم القرار المؤرخ في 2001-10-10المشترك المؤرخ في  يالقرار الوزار -

، ص 2001-11-25، المؤرخة في 71ع .ر.، Ɯيحدد شروط الصيد البحري لǖصداف الحية وكيفياته
23.  
، 2003-06-08مؤرخ في الصادر عن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،  191رقم  قرارال -

الل الموارد يتضمن المصادقة على دفتر الشروط وعقد التنفيذ النموذجيين المطبقان على رخص استغ
  .)Ʒير منشور(في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، الصيدية لفائدة الشركات المختلطة المتدخلة 

 ، الذي يحدد كيفيات إبحار المالحظين على متن سفن الصيد البحري2004-01-17القرار المؤرخ في  -
، 16/06/2004خة في المؤر ،39ع .ر.Ɯ ،والسفن الحاملة للراية األجنبية و شروط ذلك المستƋجرة

  .20ص
يحدد تشكيلة اللجنة المختصة المكلفة بƎبداء رأي تقني حول طلبات  ،2004- 01- 17مؤرخ فيالقرار ال -

استغالل سفن الصيد البحري المستƋجرة من طرف أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص 
  .35ص  ،09/05/2004في ةمؤرخال ،29ع.ر.Ɯ معنويين خاضعين للقانون الجزائري وسيرǋا،

 ، يحدد الخطوط المرجعية التي تحدد مناطق الصيد البحري2004 - 01-  27مؤرخ في القرار ال -
  .21ص  ،2004- 03-  28مؤرخة في ال ،Ɯ19 رع ، منها اانطالق

، يحدد المواصفات التقنية لسفن الصيد التي تنشط في مناطق 2004 -01- 27مؤرخ في القرار ال -
   .22 ص ،2004- 03-  28مؤرخة في ال ،19ع Ɯ ر ،الصيد البحري

، يحدŎد الهيئات المعتمدة لتسليم الوƛيقة التي تبرŎر 2004- 01- 27مؤرخ في المشترك الوزاري القرار ال -
الحالة الحسنة لمالحة سفن الصيد البحري القديمة التي تم اقتناؤǋا عن طريق االستيراد أو المستƋجرة، 

Ɯ.44ص ، 2004-04-14مؤرخة في ال ،23 ع.ر.   
الذي يضبط حدود استعمال الشباك الجيبية السطحية وشبه السطحية  ،2004-04-24لقرار المؤرخ في ا -

بموجƔ ، المعدŊل 22، ص 2004-05-16، المؤرخة في 30ع .ر.، Ɯوشباك القاع في الزمان والمكان
  .67، ص 2004- 11- 21المؤرخة في  ،74ع .ر.، 2004Ɯ- 07- 12القرار المؤرخ في 
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مؤرخة ال ،04ع .ر.، Ɯتعلق برخصة وترخيص الصيد البحريي، 2005-06-12مؤرخ في القرار ال -
  .20، ص2006-01-25في
، الذي يحدد المواصفات التقنية للسفن المتدخلة في مناطق الصيد ،2004-08-15لقرار المؤرخ في ا -
Ɯ.24، ص 2004-09-26المؤرخة في  ،62ع .ر.  
، يتضمن إنشاء ملحقات للمركز الوطني للدراسات 2005-10-17المؤرخ في القرار الوزاري المشترك  -

  .23، ص2006-02-15، المؤرخة في 08ع .ر.Ɯ، والوƛائق في الصيد البحري وتربية المائيات
 مؤرخة فيال ،79ع .ر.Ɯ دفتر الصيد البحري، ديحد، 2006- 04- 16في خمؤرالقرار ال -

  .20، ص06/12/2006
، يحدد فترة غلق صيد األسماك الكƛيرة الترحال في المياه الخاضعة 2007-02-28القرار المؤرخ في  -

Ɯ ،20، ص2007- 05- 02المؤرخة في  ،28ع .ر.للقضاء الوطني.  
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