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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

االلتزام بالتتبع - دراسة مقارنة -

ملخص

نظرا لتعقيدات المنتوجات الموضوعة في السوق وتمتعها بالتكنولوجيا العالية، لم يعد اكتشاف تعيبها أمرا 
هينا إال بعد فوات مدة من الزمن قد تطول في كثير من األحيان بفضل التطور العلمي. ومن ثم بات لزاما 
على المنتج تتبع سالمة منتجه بمراقبته طيلة المسار أو المراحل التي يمر بها، واتخاذ اإلجراءات والتدابير 
الالزمة التقاء األضرار الناتجة عن تعيب منتجه فور العلم به، وال يتأتى ذلك إال بإعالم المستهلكين بمخاطر 
المنتوج، والعمل على سحب واسترجاع المنتوج من يد المستهلكين حسب مقتضيات الضرورة ووفق ما تتطلبه 

القوانين الحديثة.  
الكلمات  الدالة : االلتزام،  التتبع،  اإلعالم، السحب، االسترجاع، السالمة،  مخاطر التطور، المعرفة العلمية، مسار 

المنتوج.   
Abstract 

Made of high technology and deep complexity, it became hard to discover the imperfection of some products put in 

the market on time due to the scientific development. Therefore, the producer became obliged to track the safety of his 

product all along the stages it goes through; and take the necessary measures to avoid the damages resulting from the 

process of disgracing his product immediately. This can be accomplished via informing the consumer of the product’s 

dangers and withdrawing it from the market according to the requirement of necessity and as required by modern law.    

Keywords: Obligation, Tracking, Informing, Withdrawing, Retrival, Safety,  Risk of Development, Scientific Knowledge, Track 
of Product.

 The Commitment of Tracking
- Comparative Study -
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مقدمة

األضرار  األخرية عديد  اآلونة  اإلعالمية يف  األوساط  تداولت 
منتجات  طرح  نتيجة  واملستحدثة  املستهلك،  بسالمة  املاسة 
مل  العالية،  التكنولوجيا  وذات  الرتكيبة  املعقدة  األسواق  يف 
تكن لتظهر تعيبا عند طرحها للتداول أو وضعها لالستهالك، 
حبيث مل ميكن اكتشاف تعيبها و ومل يتمكن العلم أن يدركه 
إال بعد فرتة زمنية تطول يف كثري من األحيان، وقد اصطلح 
 Les risques de "   الفقه على تسميتها مبخاطر التطور أو النمو
développement "،  ومن أمثلتها ما تداولته األوساط اإلعالمية 
حتت مسمى" جنون البقر " "Mad Cow " والذي عرف انتشارا 
انطالقا من بريطانيا، نتيجة تناول هذه األبقار ألعالف منتجة 

حيوانية،  مبخلفات  خليط  عن  عبارة  تكنولوجية  بطريقة 
أودى  الذي   "  La maladie de Creuzfeld-Jacob  " ومرض 
هرمون  عن  عبارة  دواء  استعمال  نتيجة  أطفال  عشرة  حبياة 
العصبية  القلبية  املضاعفات  وظهور  بفرنسا،   1972 عام  منو 
عدة  سنوات  بعد   2011 عام  مطلع  فرنسا  يف  املرضى  لعديد 
" والذي يعد منشطا   Le médiator  " امليدياتور  تناول دواء  من 
خلاليا وأوعية عصبية، واألمراض املنتشرة من خالل األعضاء 
 ، "Les organismes génétiquement modifiés" املعدلة جينيا
واألضرار الناجتة عن نقل الدم امللوث ومادة " األميانت " املسببة 
وتناول  والربو،  واحلساسية  للسرطان  املختصني  رأى  حسب 
بعد فرتة  أدت إىل إصابة مستعمليها  اليت  األدوية  العديد من 

من الزمن بأمراض خمتلفة... .
113
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املنتج  إللزام  ملحة  الضرورة  باتت  األضرار  هذه  تفاقم  وأمام 
بتتبع سالمة منتجه ويف أي مرحلة كانت من مراحل السلسلة 
االستهالك،  وعند  التسويق  مرحلة  السيما  للمنتوج  التجارية 
باختاذه للتدابري واالحتياطات الضرورية وفق معطيات حالة 
املعرفة العلمية والفنية املتطورة، التقاء األضرار الناجتة عن 

تعيب منتجه مبجرد العلم به.
التزام  التشريع احلديث على تنظيم واستحداث  ومن ثم أقدم 
 L’obligation بالتتبع  بااللتزام  تسميته  على  أصطلح  جديد 
خالل  من  االلتزام  هذا  على  للتعرف  يدعونا  مما   ،de suivi
حبث ماهيته، بإجابة التساؤل حول مفهومه، حتديد الطبيعة 
واألساس القانوني له، وكيفية تنفيذ هذا االلتزام وأخريا حبث 

السبيل القانوني املتاح إلثباته؟
هذا  يف  املتخصصة  املراجع  ندرة  ظل  ويف  التساؤل  وإلجابة 
الشأن ارتأينا دراسة االلتزام بالتتبع من خالل القانون الفرنسي 
والقانون   - اجلزائري  للقانون  التشريعي  األصل  باعتباره   -

اجلزائري بالرتكيز على النقطتني اآلتيتني: 
أوال- مفهوم االلتزام بالتتبع.

ثانيا- آثار االلتزام بالتتبع.
أوال- مفهوم االلتزام بالتتبع

حيوز نطاق املخاطر اجملهولة فكرة خماطر التطور، اليت جيب 
أحداث  ذلك  ويؤكد  اإلمكان،  قدر  منها  االحرتاز  على  العمل 
الواقع املفجعة، اليت تثبت دوما أن إخضاع املنتجات لوقت كاف 
من التجربة والدراسة، قبل طرحها للتداول، وتسجيل التحفظ 
عليها بعد الطرح لفرتة زمنية – تكون يف الغالب قصرية-، يبصر 
مبا تنطوي عليه من خماطر، ويهيئ من املعرفة ما يقي الغري 
التعرض هلا)1(، جيسد ضرورة التزام املنتج بتتبع منتجه ويف أي 
مرحلة كانت من مراحل السلسلة التجارية للمنتوج السيما 
املقابل  يف  يستدعي  مما  االستهالك،  وعند  التسويق  مرحلة 

ضرورة تعريف هذا االلتزام املستحدث وحتديد شروطه.
أ- تعريف االلتزام بالتتبع

استحدثه  التزام  )L’obligation de suivi(؛  بالتتبع  االلتزام 
يف   1981 مايو   17 يف  الصادرة  باألحكام  األملاني،  القضاء 
أشجار  رش  يف  يستخدم  للطفيليات،  مببيد  تتعلقان  قضيتني 
البكترييا  العتياد  الواقع،  يف  فعال  غري  أصبح  والذي  التفاح، 
ملزما،  يبقى  املنتج  أن  األحكام  أكدت  حيث  املنتوجات،  على 
املنتوج بسبب تطور  بالسهر وتتبع  السوق،  املنتوج يف  بعد طرح 
املعرفة العلمية والفنية على املستوى الوطين والدولي؛ يتفرع 
عنه التزام املنتج باإلعالم أو االسرتجاع، ألجل فحص وإصالح 

املنتوج، حتت نفقات املنتج)2(. 
وميثل االلتزام بالتتبع أبعد ما أقره التشريع احلديث حلماية 
املستهلك املضرور نتيجة فعل املنتوج املعيب الذي طرح سليما 
عند تداوله، أظهر تعيبا بعد هذا الطرح خارج شروط الضمان 

املعرفة  حالة  بسبب  العيب  كشف  إمكانية  لعدم  القانوني، 
ما  إطار  ويف  للتداول،  الطرح  وقت  املوجودة  والفنية  العلمية 
 risques(         يعرف مبخاطر النمو أو خماطر تطور املنتوج
إلخالله  املنتج  مسؤولية  يعقد   ،)  de développement  Les
تسمية  حتت  األمريكي  القانون  عرفه  وقد  بالتتبع،  بالتزامه 
product-monitoring، والذي يعترب مظهرا من مظاهر مبدأ 

احليطة الذي أصبح يطبع القانون احلديث للمسؤولية)3(.
وتعد أملانيا رائدة من حيث التشريع يف تنظيم االلتزام بالتتبع، 
ومن أول الدول اليت عرفت يف قوانينها الداخلية خماطر التطور 
24 أغسطس  من خالل قانون املنتجات الصيدالنية الصادر يف 
سنة 1976، الذي أكد حق مستهلك الدواء يف ضمان سالمته 
من خماطر التطور العلمي، وكان الدافع إلصدار هذا القانون 
األم  تناول  نتيجة  األجنة،  بعض  يف  خلقية  تشوهات  ظهور 
لعقار معني يف فرتة احلمل، وقد ثبت قصور التجارب العلمية 
على هذا الدواء قبل طرحه يف التداول)4(. وهو ما أقره املرسوم 

األوروبي لسنة 1992 املتعلق حبماية املستهلك)5(.
خالل  من  بالتتبع  لاللتزام  تنظيما  الفرنسي  املشرع  أورد  وقد 
حتت  الصادر  الفرنسي  االستهالك  قانون  221-1-2من  املادة 
رقم 93-949 بتاريخ 26 جويلية 1993 واملعدل مبقتضى األمر 
2004  واألمر رقم  09 جويلية  2004-670 الصادر بتاريخ  رقم 
2008-810 الصادر بتاريخ 22 أوت 2008 ، واليت نصت على أنه: 
" على املسؤول عن وضع املنتوج يف السوق اختاذ التدابري احملددة 

خلصائص املنتوج املورد واليت تسمح له بـــ:
أ- البقاء مطلعا على األخطار اليت قد تلحق مبنتجه املوضوعة 
يف السوق. ...")6(، كما صدر عن املشرع الفرنسي بعض القوانني 

اخلاصة املنظمة لاللتزام بالتتبع)7(. 
وقد نظم كذلك االلتزام بالتتبع من خالل نصوص القانون املدني 
الفرنسي املعدل بقانون 19 مايو 1998 حتت بند )IV bis (، واملتعلق 
باملسؤولية عن فعل املنتجات املعيبة، إذ نصت املادة 2-12/1386 
أسباب  من  السبب  بهذا  يتمسك  أن  يستطيع  ال  املنتج  أن  منه 
4)8( ، يف حالة  11/1386 فقرة  اإلعفاء اليت نصت عليها املادة 
وجود عيب يكتشف خالل فرتة عشر سنوات بعد طرحه السلعة 
الضارة)9(،  النتائج  ملنع  خاصة  قواعد  بشأنه  يضع  ومل  للتداول 
وفيما إذا تعلق بالضرر املرتتب على عنصر من جسد اإلنسان أو 
بالتزامه  املنتج إلخالله  يعقد مسؤولية  منه،  منتجات مشتقة 
 12/1386 للمادة  الثانية  الفقرة  إضافة  خالل  من  بالتتبع، 

مبقتضى القانون الصادر يف 9 ديسمرب 2004)10(.
املنتج  مسؤولية  من  يشدد  بالتتبع  االلتزام  فرض  أن  والواقع 
يف القانون الفرنسي، ويظهر ذلك يف حماولة املشرع الفرنسي 
إجياد توازن يقابل احلماية القانونية للمنتج بسبب إعفائه من 
االلتزام  جعل  بأن  العلمي)11(،  التطور  خماطر  عن  املسؤولية 
اختاذ  بشرط  له  وحمددا  هذا  اإلعفاء  لسبب  قيدا  بالتتبع 
اإلجراءات الالزمة ملنع الضرر مبجرد العلم به)12(. إذ يلقي النص 
السابق على املنتج التزاما بضرورة اختاذ اإلجراءات اخلاصة اليت 
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متكنه من حتاشي النتائج الضارة ملنتجه، فيجب عليه متابعة 
التكنولوجيا اخلاصة  تطور املعرفة العلمية والتقنية ومراعاة 
العشر  للوقوف على ما قد يظهر فيه من عيب خالل  مبنتجه 
أمكن  إذا  آخر  ومبعنى  السوق)13(،  يف  لتداوله  التالية  سنوات 
إعفاء املنتج من املسؤولية بسبب خماطر التطور ألنه مل يتمكن 
من كشف العيب خالل فرتة عشر سنوات من طرحه للتداول 
لقصور يف احلالة املعرفة العلمية والفنية، ولكن يف ظل العكس 
أي كشف املنتج للعيب وفق معطيات احلالة واملعرفة العلمية 
من  الضرورية  واالحتياطات  للتدابري  اختاذه  وعدم  املتطورة 
التقاء  املتطورة،  العلمية  واملعرفة  احلالة  معطيات  وفق  املنتج 
األضرار الناجتة عن تعيب منتجه بعد طرحه للتداول، أعترب 

مسؤوال عن تراخيه أو عدم تنفيذه اللتزامه بالتتبع.
النقض  حمكمة  قضاء  مع  يتفق  املذكور  النحو  على  والنص 
أقرت  عندما  اجلديد،  القانون  صدور  على  السابق  الفرنسية 
الدم  نقل  مركز  مبسؤولية  الفرنسية  النقض  حمكمة 
واملعروفة بقضية الدم امللوث، واليت أدت إىل إصابات بفريوس 
فقد   l'hépatite C  )14( الوبائي  الكبد  التهاب  وفريوس  اإليدز 
استقر القضاء الفرنسي يف نطاق املسؤولية العقدية، أن معرفة 
املنتج للعيب ليس بشرط ملسؤوليته، فهي تكون قائمة لو أثبت 
انه من املستحيل عليه أن يعلم به، كما أقر بوجوب أن يسبق 
خلصائصه،  الكاملة  واملراجعة  التحقق  للبيع،  منتوج  عرض 
العيوب  لكشف  كافية  جتارب  جيري  أن  البائع  على  جيب  إذ 
واملخاطر للسلعة قبل طرحه يف السوق)15(. األمر الذي يسمح 
ضمان  على  فرنسا  يف  استقر  الذي  القضاء  باجتهاد  بالتمسك 
العيوب اخلفية واعتبار البائع احملرتف ملتزما مبعرفة العيب، 
كشف  عليه  املستحيل  من  كان  إن  إثباته  جيدي  ال  ثم  ومن 

العيب أو أنه كان حسن النية)16(.
لاللتزام  بتنظيمه  التطور  هذا  اجلزائري  املشرع  ساير  وقد 
رغم  املتداول  باصطالحه  صراحة  يظهر  مل  وإن  بالتتبع 
للتدابري  التدابري  اختاذ  وجوب  أي  حمتواه؛  خالل  من  ظهوره 
واالحتياطات الضرورية من املنتج التقاء األضرار الناجتة عن 
والذي  السوق  يف  وضعه  أو  للتداول  طرحه  بعد  منتجه  تعيب 
أمكن للعلم أن يدركه بعد فرتة زمنية بفضل سرعة التطور 
التطور  خماطر  بفكرة  االلتزام  هذا  ربط  ثم  ومن  العلمي، 
الوقوف على  وحالة املعرفة العلمية والتقنية املتطور، وميكن 
هذا املعنى من خالل املادة 10 من قانون محاية املستهلك وقمع 
الغش لسنة 2009)17(، واليت ألزم فيها املشرع اجلزائري املتدخل 
كما  لالستهالك،  يضعه  الذي  املنتوج  أمن  إلزامية  باحرتام 
عّرف اصطالح " اسرتجاع املنتوج " من خالل إحدى فقرات املادة 
03 من ذات القانون - نورده تفصيال عند احلديث عن كيفية 
قانون  من   10 املادة  ألحكام  وتطبيقا   ،- بالتتبع  االلتزام  تنفيذ 
بالقواعد  املتعلق  التنفيذي  املرسوم  صدر  املستهلك  محاية 
املطبقة يف جمال أمن املنتجات يف سنة 2012)18(، جند املادة 07 
منه ومبا خيدم الفكرة نصت على أنه: " ال متنع مطابقة السلعة 
أو اخلدمة للمواصفات اهلادفة إىل ضمان إلزامية األمن.... من 

اختاذ التدبري املناسبة قصد:
اسرتجاعها  أو  سحبها  طلب  أو  السوق  يف  وضعها  من  احلد   -
مضمونة...."،  غري  السلعة  أن  التكنولوجي  التطور  أظهر  إذا 
وتضيف املادة 10 من نفس املرسوم ويف ذات السياق أنه: " جيب 
على املنتجني واملستوردين ومقدمي اخلدمات وضع يف متناول 
املستهلك كل املعلومات الضرورية اليت تسمح بتفادي األخطار 

احملتملة .....  .
ومقدمي  واملستوردين  املنتجني  على  جيب  اإلطار،  هذا  ويف 
السلع  مبميزات  املتعلقة  املالئمة  التدابري  اختاذ  اخلدمات 

واخلدمات اليت يقدمونها واليت من شأنه:
- جعلهم يطلعون على األخطار اليت ميكن أن تسببها سلعهم أو 

خدماتهم عند وضعها يف السوق و/أو عند استعماهلا،...".
اختاذ  أنه  على  تقدم  ما  وفق  بالتتبع  االلتزام  تعريف  وميكن 
املنتج للتدابري واالحتياطات الضرورية من املنتج وفق معطيات 
عن  الناجتة  األضرار  التقاء  املتطورة،  العلمية  املعرفة  حالة 
تعيب منتجه بعد طرحه للتداول والذي أمكن للعلم أن يدركه 
إال بعد فرتة زمنية بفضل سرعة التطور العلمي، بعدما كان 

املنتوج سليما علميا وفنيا حلظة طرحه للتداول.
ب - شروط االلتزام بالتتبع

حصول  ضرورة  يف  بالتتبع  االلتزام  قيام  شروط  ضبط  ميكن 
طرح  بعد  مت  التعيب  هذا  وأن  االلتزام،  حمل  املنتوج  يف  عيب 
املنتوج راجع  أو عرضه لالستهالك، وأن تعيب  للتداول  املنتوج 

حلالة املعرفة العلمية والفنية.
1- تعيب املنتوج

إىل  يؤدي  الذي  العيب  بالتتبع،  لاللتزام  يف  بالعيب  واملقصود 
يؤدي  ما  وغالبا  املنتج،  من  قانونا  املنتظر  األمان  تقديم  عدم 
كما  املستهلك،  وأموال  بشخص  اإلضرار  إىل  العيب  هذا  إىل 
أن التشريع احلديث ربط بيت عيب املنتوج يف االلتزام بالتتبع 
املتعلق  التنفيذي  املرسوم  خالل  من  املنتوج  أمن  فكرة  وبني 
بالقواعد املطبقة يف جمال أمن املنتجات لسنة 2012 كما تدل 
عليه تسميته، وقانون االستهالك الفرنسي لسنة 1983 السابق 

اإلشارة إليهما.
يف  الكامن  للعيب  الكاشف  السبب  هي  التطور  خماطر  وتعد 
منتجه، ولذلك تتعلق هذه الفكرة مبخاطر مرتبطة بصناعته 
أو الصحيح بتصميمه، على اعتبار أن التعليمة األوروبية لسنة 
1985، اتفق واضعوها على أن فكرة خماطر التطور تتعلق أساسا 
تناول  عند  االعتبار  بعني  األخذ  الواجب  املنتوج  تصميم  بعيب 
املادة 07 منها، وليس العيب الذي حيدث أثناء التصنيع)19(، كما 
أن خماطر التطور تدخل يف طائفة العيب غري القابل للكشف 

عنه أو العيب غري الظاهر)20(. 
فيه  يراعى  ال  عندما  التصميم  يف  معيبا  املنتوج  يكون  وعموما 
والسالمة  األمان  لتحقيق  تصميمه  يف  القياسية  املعايري 
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صعوبة  العيوب  أنواع  أكثر  يعد  التعريف  وبهذا  للمستهلك. 
وتعقيدا؛ لصعوبة حتديد هذه املعايري القياسية، اليت وجب فيها 
املنتوج من فوائد وخماطر؛ ألنه إذا فاق  املوازنة بني ما حيمله 
حجم املخاطر احملتملة حجم املنافع، يكون املنتوج معيبا بعيب 
هذه  جتنب  ممكنا  كان  إذا  وخاصة  احلالة  تلك  يف  تصميم 

املخاطر عن طريق تصميم بديل)21(. 
كما أنه ليس من املهم أن يكون العيب متوقعا، ولكنه جيب أن 
يكون حمتوما باعتباره أثرا ثانويا للمنتج، يف احلالة اليت تكون 
فيها خماطر التقدم معروفة وقت طرح املنتوج للتداول، ولكن 
ال تسمح أي وسيلة علمية بتجنبه، مما جيعل خماطر التقدم 

تقدر مبعيار موضوعي ال بتقدير شخصي)22(. 
والعيوب  بالتتبع  االلتزام  عيب  بني  التمييز  ينبغي  أنه  على 
املنتج بتعديالت الحقة  اليت يقوم فيها  الالحقة، وهي احلالة 
نتيجة  فيه  السالمة  عناصر  وزيادة  منتجاته  تطوير  بغية 
من  التعديالت  هذه  تعد  ال  حبيث  جديدة،  علمية  اكتشافات 

قبيل العيوب)23(.    
2- تعيب املنتوج السليم علميا وفنيا بعد الطرح للتداول أو وضع 

املنتوج لالستهالك

عند  وفنيا  علميا  سليما  كان  املنتوج  أن  الشرط  هذا  يقتضي 
التطور  أبان  الزمن  بعد مرور وقت من  للتداول، ولكن  طرحه 
من  عادة  العيب  معامل  وتتضح  معيب،  املنتوج  هذا  أن  العلمي 
تفرتض  واليت  املنتوج  من  الشكوى  فيه  تتكرر  الذي  اليوم 
سابقة  فرتة  يف  مصدره  جيد  األخري  وهذا  العيب)24(.  احتمال 
على طرح املنتوج للتداول، ولكن ال ميكن اكتشافه إال بعد ذلك 
معيبا  املنتوج  يكون  أخرى  وبعبارة  املستقبلية،  املعرفة  بفضل 
العيب  تقدير  يتضمن  للزمن  االعتبار  يف  واألخذ  البداية،  منذ 
مرور  فرض  يف  كذلك  األمر  ويكون  للتداول،  الطرح  وقت 
الضار  األثر  أن  اعترب  الذي  للجمهور  النفسي  والتطور  الزمن 
ميكن  حيث  به،  مسلما  يعد  مل  للتداول،  طرحه  بعد  للمنتوج، 
اعتبار ذلك كما لو كانت ظروف تؤخذ يف االعتبار، فمخاطر 
التطور بالنسبة له ترتكز على إرجاء الزمن لتقدير العيب)25(. 
تطبيق  معناه  للتداول  املنتوج  طرح  حلظة  العيب  ظهور  وألن 
التزامات أخرى كااللتزام بالسالمة وضمان صالحية املنتوج 

لالستعمال. 
وعموما ميكن حتديد املقصود بالطرح للتداول على أنه ختلي 
إىل  املنتوج  يسلم  أن  فيكفي  املنتوج،  حيازة  عن  إراديا  املنتج 
املودع عنده أو إىل الناقل أو إىل أي وكيل أو بصفة عامة إىل 
ميكن  ما  وهو  املنتوج)26(،  توزيع  دائرة  يف  عامل  وسيط  كل 
الفرنسي  املدني  القانون  من   1-5/1386 املادة  من  استخالصه 
عندما  للتداول  مطروحا  يكون  املنتج  أن   " أن:  على  نصت  اليت 
خيرج عن سيطرة الصانع أو املستورد ومن يف حكمها إراديا")27(. 
ومل يرد نص مماثل يف يف تعديل القانون املدني اجلزائري لسنة 
2005، وإن استخلص ضمنيا من نص املادة 140 مكرر منه، مع 
املنتوج  للوضع  بتعريفه  النقص  هلذا  اجلزائري  املشرع  تدارك 

املستهلك  محاية  قانون  من   8/03 املادة  خالل  من  لالستهالك 
املنتوج  وضع   " أن  على  نصت  اليت   2009 لسنة  الغش  وقمع 
والتخزين  واالسترياد  اإلنتاج  مراحل  جمموع  هو  لالستهالك: 

والنقل والتوزيع باجلملة والتجزئة ".
3- تعيب املنتوج راجع حلالة املعرفة العلمية والفنية 

أن  عليه  املنتوج،  مصنع  باعتباره  أوىل  بدرجة  الصانع  املنتج 
املستوى  على  والفنية  العلمية  للمعرفة  التطور  بتيار  ميسك 
الوطين وعلى املستوى الدولي، مادام أن هذا التطور كشف عن 
للتداول،  املنتوج  الذي مل يكن معروفا وقت طرح  العيب  وجود 
جيب  الذي  للصانع  متاحة  املعلومات  تكون  أن  جيب  أنه  على 
املنتجات  مع  منتجه  تركيبة  أيضا  االعتبار  يف  يأخذ  أن  عليه 
األجنبية املطروحة يف السوق)28(، وإذا تعلق األمر مبنتوج عبارة 
عن دواء أو مستحضر صيدالني فال يقتصر األمر على ما سبق 
عن  اخلاصة  واإلحصائيات  املعلومات  مجع  وجب  بل  فحسب 
املرضى املستخدمني للدواء، وطلب التقارير اخلاصة اليت متثل 
رأي األطباء للوقوف على حالتهم الصحية بعد تعاطي الدواء، 
وبذلك يكون املنتج صورة واضحة وشاملة عن حقيقة منتجه 

حتى يتمكن من حتديد خماطره الختاذ التدابري املناسبة)29(. 
كل  بأنها  والفنية؛  العلمية  املعرفة  مضمون  يتحدد  وبذلك 
وحتليلها،  البيانات  ومجع  التجارب،  إجراء  على  تقوم  معرفة 
ليس  تعد  واليت  عدمها،  من  االفرتاضات  صحة  من  للتثبت 
مهين  قطاع  ختص   )les règles de l’art( فن  قواعد  جمرد 
لقواعد  العاملي  املستوى  لتشمل  ذلك؛  من  أوسع  بل  معني)30(، 
املعرفة )Règles universelle de savoir faire( اليت ال تتحدد 
مبجال مهين خاص أو قطاع خاص الذي يعمل فيه املنتج فقط، 
ولكن كل فروع املعرفة اإلنسانية، واليت جيب عليه احرتامها، 
مع أخذه يف عني االعتبار الشكوك حول إمكانية تشغيل املنتوج 
على  املستهلك  سالمة  يغلب  أن  عليه  حيث  معينة،  ظروف  يف 
اإلفضاء  أو  اإلعالم  معنى  يرتجم  وأن  التجارية)31(،  مصاحله 
كالتزام يقع عليه، فاملعرفة املطلوبة هي كل املعرفة املتاحة 
الكشف  ويتم  هناك)32(.  أو  هنا  عمال  املطروحة  تلك  وليس 
العامة  املختلفة،  اإلعالم  وسائل  خالل  من  املعرفة  هذه  عن 
العلمية  واجملالت  العلمية،  كاملؤمترات  واملتخصصة،  منها 
املتخصصة، وتعد املعلومات املنشورة أسهل الطرق إلثبات حالة 

املعرفة، وقت طرح املنتوج للتداول)33(.
ثانيا- آثار االلتزام بالتتبع

تتحدد آثار االلتزام بالتتبع من خالل حبث الطبيعة واألساس 
القانوني هلذا االلتزام، متبوعا بكيفية تنفيذه والسبيل القانوني 

املتاح إلثباته. 
أ- الطبيعة واألساس القانوني لاللتزام بالتتبع

تتحدد الطبيعة القانونية لاللتزام بالتتبع ببحث مدى اعتباره 
املنتج  التزام  كان  فإذا  نتيجة،  حتقيق  أو  عناية  ببذل  التزاما 
وال  مفرتضا،  يعد  املنتج  خطأ  فإن  نتيجة،  بتحقيق  التزام  هو 
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وجود  على  الدليل  أقام  إذا  إال  عنه  املسؤولية  نفي  يستطيع 
السبب األجنيب الذي منعه من حتقيق النتيجة – وهي حصول 
ببذل  االلتزام  يف  أنه  حني  يف  املقتناة-،  السلعة  بفعل  الضرر 
عناية وجب إثبات خطأ املنتج واملتمثل يف تقصريه وعدم تنفيذه 
لتاليف وجود  الالزمة  االحتياطات  اختاذ  – وهو عدم  لاللتزام 
عيب أو خطورة بالسلعة – حتى تتحقق مسؤوليته. ومن شأن 
ينبين  الذي  القانوني  األساس  مالمح  حتدد  أن  الطبيعة  هذه 

عليه االلتزام بالتتبع، يتم التعرف عليهما تباعا.
1- الطبيعة القانونية لاللتزام بالتتبع

ميكن ضبط الطبيعة القانونية لاللتزام بالتتبع من حيث أنه 
به  يتمتع  الذي  للحق  بالنظر  نتيجة،  وحتقيق  بعناية  التزام 
املنتج وهو يدعي أدائه هلذا االلتزام؛ فالسماح له بأن يعفي نفسه 
من املسؤولية ألن عيب منتجه مل يكن قابال للكشف عنه، هو يف 
الواقع اعرتاف بأن العيب موجود، وهذه هي العقبة يف استخدام 
إىل  يستند  أن  جيب  الصانع  ألن  خطأ،  بدون  املسؤولية  نظام 
غياب اخلطأ يف جانبه، وهذا الذي أعطى كل األهمية لتقدير 
خماطر التقدم موضوعيا واستبعاد التقدير الشخصي هلا كما 
سبق بيانه، مبا يعكس نظام االلتزام بنتيجة، فاملدين لكي يعفي 
نفسه ال يستفيد إال من السبب األجنيب، وليس من عدم  ارتكابه 
املعطيات  أو  املستخدم  الفن  قواعد  احرتام  يف  املتمثل  اخلطأ 
االلتزام  التكييف مع جوهر  العلم)34(. ويتفق هذا  املكتسبة من 
واحلكمة منه، فاملنتج يكفل للمستهلك سالمة املنتوج باختاذه 
للتدابري واالحتياطات الضرورية وفق معطيات احلالة واملعرفة 
العلمية املتطورة، التقاء األضرار الناجتة عن تعيب منتجه بعد 
طرحه للتداول، ومن ثم إرساء لقاعدة موضوعية مفادها إلزام 
كل حمرتف بتعويض األضرار النامجة عن خطورة املنتجات 
حقيقته  يف  هذا  أن  ويبدو  يعلم،  مل  أم  بالعيب  عاملا  كان  سواء 

التزام بنتيجة.
2- األساس القانوني لاللتزام بالتتبع 

بالنظر إىل الطبيعة القانونية لاللتزام بالتتبع باعتباره التزام 
أو  للتداول  املطروح  املنتوج  بسالمة  مرتبط  نتيجة  بتحقيق 
املوضوع لالستهالك، فإن االلتزام بالتتبع جيد أساسه يف االلتزام 
بضمان السالمة، على اعتبار أن املنتج عليه أن يضمن سالمة 
املنتوج الذي يقدمه من أي عيب جيعله غري صاحل لالستعمال 
أو  العيب  أو من أي خطر قد ينطوي عليه، وألن  له  املخصص 
القصور يف السالمة ميثل جوهرا أساسيا يف تطبيق املسؤولية 
أو  ظروف  أي  عن  النظر  بصرف  املعيبة  املنتجات  فعل  عن 
مالبسات أخرى، وهذا هو مفهوم االلتزام بضمان السالمة، الذي 
يعين التزام املنتج احملرتف بتسليم منتجات خالية من العيوب أو 
العوارض اليت من شأنها أن تعرض حياة األشخاص أو األموال 
للخطر، والذي يقرتب أي املقصود بالسالمة مع التعريف الذي 
جاء باملادة األوىل من قانون 21 جويلية 1983 واخلاص بسالمة 
املستهلك حسب رأي بعض الفقه الفرنسي)35(، واليت نصت على 
أنه "جيب أن تنطوي املنتجات واخلدمات على ضمانات السالمة 

املرتقبة منها قانونا، وال تؤدي إىل األضرار بصحة األشخاص، 
األخرى  احلاالت  يف  أم  هلا،  املألوف  االستعمال  حاالت  يف  سواء 
اليت تدخل – عادة – يف توقع ذوي املهن". ومن ثم ميكن اعتبار 
األقل  على  أو  بالسالمة  لاللتزام   مكمال  التزاما  التتبع  التزام 
ضامنا لسالمة املستهلك، بالنظر لكون االلتزام بالسالمة يعد 
االلتزام األساسي الذي تتفرع عنه االلتزامات األخرى يف عقد 

االستهالك. 
ب - تنفيذ االلتزام بالتتبع وإثباته

إن تنفيذ االلتزام بالتتبع يعتمد على الكيفية اليت أوالها املشرع 
يف جتسيده قانونا ومن ثم ضبط املسؤوليات يف حال اإلخالل 
بعدم تنفيذه، والذي ينكس يف املقابل على السبيل املتاح إلثباته.

1- كيفية تنفيذ االلتزام بالتتبع

حلظة  بعمل؛  بالقيام  التزاما  يعد  بالتتبع  املنتج  التزام  إن 
اإلجراءات  اختاذ  ينبغي   تنفيذه  وألجل  االلتزام  هذا  أن 
هذه  وتتحدد  به،  العلم  مبجرد  الضرر  ملنع  الالزمة 
أو  باإلعالم  باللتزام  املنتج  بوفاء  والتدابري  اإلجراءات 
 ،)l'Obligation d'information ou de rappel()36(االسرتجاع
منتجه  مسار  وتتبع  باملراقبة  اللتزامه  تنفيذه  إطار  يف  وذلك 
طيلة مدة احلياة العادية أو احملتملة الستعمال املنتوج سلعة 
كانت أو خدمة السيما السلع ذات االستهالك الواسع. إذ جيب 
على املنتج عندما يطلع على العيب فور معرفة اخلطر وفق ما 
تقتضيه السالمة من ضوابط، أن خيرب املستهلك، سواء خبطاب 
إذا كان املستهلك معروفا لديه، أو سواء باإلعالن يف الصحف 
أو اإلذاعة املسموعة أو املرئية، أو بأي وسيلة تتناسب مع حجم 
االلتزام  معنى  وهو  ضرر)37(،  من  عليه  يرتتب  قد  وما  العيب 
املصاحل  بإعالم  أيضا  املنتج  ويلزم  احلالة،  هذه  يف  باإلعالم 
املختصة واليت تعنى حبماية املستهلكني. وجيب عليه أيضا عند 
الضرورة استعادة املنتوج ملراجعته بالفحص واإلصالح، وإن لزم 
األمر جيب عليه أن يسحبه من السوق)38(، أو العمل على توقيف 
اخلدمة. وبذلك يكون مؤديا اللتزامه بالتتبع وإال كان مسؤوال 

عن تراخيه أو عدم تنفيذه اللتزامه)39(.
ووفق ما تقدم قام املشرع الفرنسي وفيما تعلق بضرورة إخبار 
املستهلك وإعالم املصاحل املختصة باألخطار اليت حلقت منتجه 
بعد الوضع يف السوق، وكذا وجوب تنفيذ االلتزام باالسرتجاع 
من  وهذا   ،)Obligation de  retrait et de rappel( والسحب 
واليت  الفرنسي  االستهالك  قانون  من   3-1-221 املادة  خالل 
ألزمت املنتج بضرورة إعالم املصاحل املختصة)40(، وتكفلت املادة 
وسحب  االسرتجاع  تدبري  بتوضيح   " ب   " فقرتها  يف   2-1-221

املنتوج عند معرفة اخلطر)41(.   
االلتزام  لتكريس  اجلزائري  املشرع  سار  النهج  هذا  وعلى 
من   03 املادة  فقرات  إحدى  خالل  من  االسرتجاع  أو  باإلعالم 
2009، عندما عّرف  قانون محاية املستهلك وقمع الغش لسنة 
اصطالح " اسرتجاع املنتوج " بأنه: " عملية تتضمن سحب منتوج 
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املعين"،  املتدخل  طرف  من  لالستهالك  العرض  عملية  من 
وتضيف املادة 07 من املرسوم التنفيذي املتعلق بالقواعد املطبقة 
يف جمال أمن املنتجات - السلف الذكر -، وتفصيال لذات املعنى 
أنه: " ال متنع مطابقة السلعة أو اخلدمة للمواصفات اهلادفة 

إىل ضمان إلزامية األمن.... من اختاذ التدبري املناسبة قصد:
- احلد من وضعها يف السوق أو طلب سحبها أو اسرتجاعها إذا 

أظهر التطور التكنولوجي أن السلعة غري مضمونة.
نصت  كما  مضمونة"،  غري  أنها  تبني  إذا  اخلدمة  توقيف   -
املادة 10 من نفس املرسوم واليت تكاد موازية حرفيا لنص املادة 
" ويف  " ب  الفرنسي يف فقرتها  221-1-2 من قانون االستهالك 
ومقدمي  واملستوردين  املنتجني  على  جيب   " بأنه:  السياق  ذات 
اخلدمات وضع يف متناول املستهلك كل املعلومات الضرورية 
اليت تسمح بتفادي األخطار احملتملة واملرتبطة باستهالك و/

أو باستعمال السلعة أو اخلدمة املقدمة وذلك طيلة مدة حياته 
العادية أو مدة حياته املتوقعة بصفة معقولة.

ومقدمي  واملستوردين  املنتجني  على  جيب  اإلطار،  هذا  ويف 
السلع  مبميزات  املتعلقة  املالئمة  التدابري  اختاذ  اخلدمات 

واخلدمات اليت يقدمونها واليت من شأنه:
- جعلهم يطلعون على األخطار اليت ميكن أن تسببها سلعهم أو 

خدماتهم عند وضعها يف السوق و/أو عند استعماهلا،
- اختاذ اإلجراءات الالزمة لتفادي هذه األخطار، السيما، سحب 
للمستهلكني  والفعال  املناسب  واإلنذار  السوق  من  املنتوجات 

واسرتجاع املنتوج الذي يف حوزتهم أو تعليق اخلدمة. ...".
ومما تقدم ميكن ضبط مفهومي السحب )retrait( واالسرتجاع  
إجراء  أي  اختاذ  مفاده  السحب،  أي  األول  أن  على  )rappel(؛ 
خطورته   ثبتت  الذي  املنتوج  لعرض  السماح  عدم  شأنه  من 
لالستهالك أو توزيعه. أما االسرتجاع يقصد به اختاذ أي إجراء 
املوضوع  أو  املطروح  املنتوج اخلطري  العمل على عودة  من شأنه 

لالستهالك)42(.
وحتى يتحقق تدبريي السحب واالسرتجاع البد من وفاء املنتج 
بالتزامه باملراقبة )Obligation de surveillance( وتتبع مسار 
منتجاته )La traçabilité des produits( يف مجيع املراحل اليت 
التسويق،  االستهالك،  مرحلة  وباألخص  املنتوج)43(،  بها  مير 
قانون  من   4-1-221 املادة  جعلت  فقد  التوظيب،  أو  والتخزين 
االستهالك الفرنسي املوزع يف حكم املنتج أو الصانع فيما تعلق 
املعلومات  نقل  طريق  عن  املنتوج  سالمة  بتتبع  مبشاركته 
وثائق  مبسك  إال  يتأتى  ال  والذي  املنتوج،  مبخاطر  اخلاصة 
وتوريدها مع املنتوج لضمان تتبع مسارها)44(. وألجل تتبع هذا 
هلوياتهم  منتجاتهم  وجسم  أغلفة  على  اإلشارة  وجب  املسار 
وعناوين االتصال بهم، مع جعل لكل منتوج رقم حصته وتاريخ 
وبلد الصنع، كما ورد بيانه من خالل نص املادة 11 من املرسوم 
 - املنتجات  أمن  جمال  يف  املطبقة  بالقواعد  املتعلق  التنفيذي 

السلف الذكر -.   

2- إثبات االلتزام بالتتبع

حتقيقا  االسرتجاع  أو  باإلعالم  بااللتزام  الوفاء  إطار  ويف   
نشر  إثبات  قانونا  جيب  إثباته،  ثم  ومن  بالتتبع  لاللتزام 
املثال  سبيل  على  االستشهاد  ألن  والفنية؛  العلمية  احلقيقة 
بأدلة غري منشورة مت ذكرها بشكل شفهي، دون اإلشارة إليها 
يف وسيلة إعالمية ميكن الرجوع إليها كاجلرائد واجملالت، ال 

يعد ثبوتا قانونيا هلا)45(. 
عبء  يقع  أن  ميكن  بالتتبع  االلتزام  إثبات  املنطلق  هذا  ومن 
االلتزام  هذا  كان  وإن  حتى  املضرور،  املستهلك  على  إثباته 
باعتباره  املنتج  به يف األصل على عاتق  الوفاء  إثبات  يقع عبء 
التزاما بتحقيق نتيجة، وبالنظر كذلك لكون التقدير اخلاص 
ملخاطر التطور باعتبارها سبب وجود هذا االلتزام، ونظرا ألنه 
يرجع فيه إىل عنصر الزمن كما سبق بيانه، يعطي للمستهلك 
اإلثبات)46(، ليجد  املعيب تسهيالت يف  املنتوج  املضرور من فعل 
املستهلك املضرور نفسه مبا يثبت عكس ما يدعيه املنتج يقدم 
للتداول  املنتوج  طرح  قبل  منشورة   تكون  مثال  علمية  أحباثا 
استفاء  أراد  ما  إذا  العيب)47(،  وجود  كشف  شأنها  من  وتكون 
أو  باإلعالم  بالتزامه  املنتج  إخالل  نتيجة  التعويض  يف  حقه 

االسرتجاع ومن ثم االلتزام بالتتبع. 
خامتـة

حلماية  احلديث  التشريع  أقره  ما  أبعد  بالتتبع  االلتزام  ميثل 
املستهلك املضرور نتيجة فعل املنتوج املعيب الذي طرح سليما 
عند تداوله، أظهر تعيبا بعد هذا الطرح خارج شروط الضمان 
املعرفة  حالة  بسبب  العيب  كشف  إمكانية  لعدم  القانوني، 
ما  إطار  ويف  للتداول،  الطرح  وقت  املوجودة  والفنية  العلمية 
يعرف مبخاطر النمو أو خماطر تطور املنتوج، اليت تعد السبب 
الفكرة  هذه  تتعلق  ولذلك  منتجه،  يف  الكامن  للعيب  الكاشف 
جيد  بتصميمه،  الصحيح  أو  بصناعته  مرتبطة  مبخاطر 
مصدره يف فرتة سابقة على طرح املنتوج للتداول، ولكن مل ميكن 
اكتشافه إال بعد ذلك بفضل املعرفة املستقبلية، وبعبارة أخرى 
لاللتزام  يف  بالعيب  واملقصود  البداية،  منذ  معيبا  املنتوج  كان 
بالتتبع، العيب الذي يؤدي إىل عدم تقديم األمان املنتظر قانونا 
من املنتج، وغالبا ما يؤدي إىل هذا العيب إىل اإلضرار بشخص 

وأموال املستهلك.
كما أن فرض االلتزام بالتتبع يعد تشديدا ملسؤولية املنتج يف 
يف  ذلك  ويظهر  سواء،  حد  على  واجلزائري  الفرنسي  القانون 
حماولة املشرع الفرنسي إجياد توازن يقابل احلماية القانونية 
للمنتج بسبب إعفائه من املسؤولية عن خماطر التطور العلمي، 
له  وحمددا  هذا  اإلعفاء  لسبب  قيدا  بالتتبع  االلتزام  جعل  بأن 
به،  العلم  الضرر مبجرد  ملنع  الالزمة  اإلجراءات  اختاذ  بشرط 
جيد أساسه يف االلتزام بضمان السالمة، بالنظر إىل الطبيعة 
نتيجة  بتحقيق  التزام  باعتباره  بالتتبع  لاللتزام  القانونية 
مرتبط بسالمة املنتوج املطروح للتداول أو املوضوع لالستهالك، 
وعلى اعتبار أن املنتج عليه أن يتتبع ويضمن سالمة املنتوج الذي 
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يقدمه من أي عيب جيعله غري صاحل لالستعمال املخصص له 
أو من أي خطر قد ينطوي عليه.

ولتنفيذ املنتج اللتزامه بالتتبع والذي يعد التزاما بالقيام بعمل؛ 
به،  العلم  مبجرد  الضرر  ملنع  الالزمة  اإلجراءات  اختاذ  وجب 
وتتحدد هذه اإلجراءات والتدابري بوفاء املنتج باللتزام باإلعالم 
وتتبع  باملراقبة  اللتزامه  تنفيذه  إطار  يف  وذلك  االسرتجاع،  أو 
مسار منتجه طيلة مدة احلياة العادية أو احملتملة الستعمال 
االستهالك  ذات  السلع  السيما  خدمة  أو  كانت  سلعة  املنتوج 
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 مقدمة:

املرأة بوجه عام واملرأة املتزوجة بوجه خاص يف العصر احلديث حبقوق سياسية، اقتصادية  تتمتع 
وأخرى اجتماعية، ومل تكن لتتمتع هبذه احلقوق إال بعد مرور مدة من الزمن، كانت يف بدايته ينظر 

الرومانية، واحتقار يف خمتلف احلضارات القدمية املتعاقبة كاحلضارة اليونانية و للمرأة نظرة استصغار 
إىل أن جاء اإلسالم  وحىت عند خمتلف اجملتمعات الدينية يف بعض العصور كاليهود واملسيحيني.

لقوله تعاىل: تتساوى وأخيها الرجل  جاعال املرأةبشريعته السمحة ومنذ ما يزيد عن أربعة عشر قرنا، 
لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 

. رواه "إمنا النساء شقائق الرجال "لقوله صلى اهلل عليه وسلم: . و 13أتقاكم".سورة احلجرات اآلية 
وقد وضحت الشريعة اإلسالمية حقوق املرأة يف خمتلف اجملاالت لقول اهلل تعاىل: " وهلن الرتميذي. 

 .228سورة البقرة اآلية مثل الذي عليهن باملعروف وللرجال عليهن درجة". 

ومن أهم احلقوق اليت كفلتها الشريعة اإلسالمية للمرأة هي احلقوق االقتصادية اليت ترتبط  
صلى اهلل بنشاطها االقتصادي، ولعل أهم هذه احلقوق احلق يف ممارسة التجارة؛ حيث كان الرسول 

 تفقد اجاراها أو نمنعها عنها بعد وملعليه وسلم يتاجر للسيدة خدجية رضي اهلل عنها قبل زواجه منها، 
      . 1زواجه منها، ويعترب هذا دليل على حق املرأة يف التملك وإدارة أمواهلا

 من األوىل ةمادتطبيقا لل وألن الشريعة اإلسالمية تعد من أهم مصادر التشريع اجلزائري، 
لشريعة اإلسالمية يف إقرار حق فقد سار القانون التجاري اجلزائري مسار ا ،القانون املدين اجلزائري

من هذا القانون، ومتأثرا  08و  07املرأة و املرأة املتزوجة يف ممارسة التجارة من خالل نصي املادة 
تاجرة حىت  املرأة املتزوجة ال تعدأن  اعتباربالقانون الفرنسي فيما عرفه من تطور يف هذا الشأن على 

ومل يكن األمر على هذا  .احملل التجاري مع زوجها و تساهم يف إدارته استغاللو لو كانت تشرتك يف 
النحو يف كثري من التشريعات اليت مل متكن املرأة املتزوجة من حقها يف ممارسة التجارة إال بعد احلصول 
على إذن من زوجها. مما جعل هذه املسألة أي؛ حق املرأة املتزوجة يف ممارسة التجارة مسألة خالف 
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ر يف كثري من التشريعات احلديثة، تستلزم معها دراسة املسألة بشكل مقارن وصوال لتقييم موقف وتطو 
برفع  همن 07وباألخص وهو يعدل املادة  من خالل القانون التجاري اجلزائرياملشرع اجلزائري 

 مصطلح "املرأة املتزوجة" وإحالل مكانه مصطلح "زوج التاجر". 

املرأة بوجه عام وجب حتديد أهلية املرأة املتزوجة يف ممارسة التجارة  أو أهلية ققبل التطرق حلو  
 ، لتتم الدراسة يف نقطتني أساسيتني:بشكل مقارنو يف ممارسة 

  املرأة بوجه عام يف ممارسة التجارة.أهلية  -أوال 

 املتزوجة يف ممارسة التجارة.املرأة أهلية  -ثانيا

 
 :ممارسة التجارةالمرأة بوجه عام في أهلية  -أوال

املرأة يف ممارسة التجارة بالنظر إىل كوهنا شخص طبيعي مثلها مثل الرجل ختضع أهلية تتحدد  
ا املشرع يف مدى أهليتها لألحكام اليت أقرها املشرع بالنسبة للشخص الطبيعي بداية ونما خصها هب

 تها هذه مع شقيقها الرجل. يعلى مزاولة التجارة على وجه التخصيص رفعا ألي لبس يريب أهل

  :المرأة في ممارسة التجارة بالنظر إلى كونها شخص طبيعيأهلية  -أ

شخص طبيعي أو يعترب تاجرا كل  على أنه: " اجلزائري التجاري القانوناملادة األوىل من  نصت     
  .2"ذلكخبالف ، ما مل يقضي القانون معتاده له مهنةه و يتخذ ااجاري عمالاعتباري ميارس 

إىل  سابهبانتال يرتبط كشخص طبيعي رجال كان أو امرأة   أّن تعريف التاجرالنص ويتبني من  
العمل التجاري  احرتافذلك أّن  ،هيئة أو حرفة أو طائفة معينة، و إمنا يرتبط بالعمل الذي يباشره

حيث وضعت فكرة  ،القانون التجاري طابعا موضوعيا فأخذ ؛3هذه الصفة اكتسابهو أساس 
لتطبيق أحكام القانون التجاري وأصبح التاجر هو من يتخذ األعمال  كأساسالعمل التجاري  
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، أي ممارسة العمل التجاري على وجه االحرتاف واالمتهان، حبيث يوجه التجارية حرفة معتادة له
  . 4نشاطه األساسي حنو القيام باألعمال التجارية بصفة منتظمة ومستمرة

، وميكن االستدالل لوجود الفقه شرطا هاما هو أن يقوم باألعمال التجارية حلسابه اخلاص و يضيف
 .5املنظم للسجل التجاري 22 -90من قانون  06لنص املادة  باالستنادا الشرط ذه

 يقتضي امتهان التجارة ممن ميارسها أن حتقق له سبيل العيش وإشباع احلاجة، أو يقصد هباومما تقدم 
 .  6االستقاللممارسة هذا النشاط بصورة مستمرة ومنتظمة وعلى سبيل 

تقضي املادة  ، إذ7التجارةملمارسة كما يشرتط أن يكون الشخص متمتعا باألهلية الالزمة  
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و مل حيجر : "بأّن من القانون املدين اجلزائري  40

، و على ذلك "ة ملباشرة حقوقه املدنية و سن الرشد تسعة عشر سنة كاملةعليه يكون كامل األهلي
متمتعا بقواه العقلية أو بلغها ومل يكن فإنه ال جيوز حبسب األصل ملن مل يبلغ تسعة عشر سنة كاملة 

 81واملادة من القانون املدين اجلزائري  43و 42وتطبيقا للمواد  .ذكرا كان أو أنثى التجارة ميارسأن 
فاجملنون واملعتوه تكون إرادته معدومة وتقع تصرفاته  من قانون األسرة اجلزائري؛ 101يليها واملادة  وما

ذي الغفلة فإن تصرفاته تكون تصرفاته قابلة لإلبطال حتت طائلة البطالن املطلق، أما السفيه و 
حكم كامل ملصلحته حكمه حكم الشخص املميز، أما حصوله على اإلذن من احملكمة جيعله يف 

األهلية يف حدود اإلذن املمنوح له، يكتسب صفة التاجر نمقتضاها إذا مارسها على وجه االحرتاف 
 .8وأمكن معها شهر إفالسه

وقد نظم املشرع اجلزائري أيضا أهلية األجنيب إذ أعطاه احلق يف ممارسة التجارة داخل الرتاب  
خيضع للقانون اجلزائري يف تنظيم أهليته إذا   زائري،من القانون املدين اجل 10الوطين على أساس املادة 

ادة فقرة الثانية من امللتطبيقا لتبينه للوطين كان نقص األهلية يرجع إىل سبب فيه خفاء ال يسهل 
وهبذا النص وفر املشرع اجلزائري احلماية والطمأنينة والثقة للمواطنني اجلزائريني املتعاملني  .مدين 10
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؛ إذ اعترب تبينه يصعبجع إىل سبب فيه خفاء ار مع األجانب يف حال نقص أهليتهم، وهذا النقص 
 .  9أعماهلم صحيحة

 التجارة على وجه التخصيص: مارسةمدى أهلية المرأة لم -بــــــ 

عن إرادته الصرحية فيما تعلق بأهلية املرأة يف ممارسة وبأكثر تفصيل أفصح املشرع اجلزائري  
تلتزم املرأة التاجرة شخصيا باألعمال اليت تقوم هبا  : "اجاري بأن 08املادة  ى يفقضالتجارة بأن 

ويكون للعقود اليت تتصرف نمقتضاها يف أمواهلا الشخصية حلاجات اجاراها كامل  ".حلاجات اجاراها
صفة  اكتسبت االحرتافذا ما باشرت املرأة األعمال التجارية على سبيل األثر بالنسبة للغري و إ

 .10التجار اللتزاماتالتاجر و خضعت 

ذلك يف و على ذلك فإّن القانون التجاري ال يفرق بني أهلية الرجل و املرأة ملباشرة التجارة شأنه      
وعديد التشريعات العربية اليت اجعل من الشريعة اإلسالمية من أهم مصادرها  شأن املشرع املصري

 .التشريعية

أم أنثى البالغ  اال جيوز للقاصر ذكر  :"زائري بأنهاجلتجاري من القانون ال  05تقضي املادة كما      
سنة كاملة والذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ يف العمليات التجارية، كما ال ميكن  18من العمر 

 :راشدا بالنسبة للتعهدات اليت يربمها عن أعمال اجارية اعتباره

دق عليه اإذا مل يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من جملس العائلة مص -
عليه  استحالتوفيا أو غائبا أو سقطت عنه السلطة األبوية أو من احملكمة فيما إذا كان والده م

 األب و األم.  انعداممباشراها أو يف حالة 

 ."و جيب أن يقدم هذا اإلذن الكتايب دعما لطلب التسجيل يف السجل التجاري -

 سنة كاملة 18فرض على القاصر الذي بلغ سّن النص جند أن املشرع اجلزائري استقراء ومن  
؛ أي أن املشرع اجلزائري سواء كان ذكرا أم أنثى ويريد مزاولة التجارة وجوب احلصول على إذن مسبق
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سنة كاملة قاصرا وال جيوز له مزاولة التجارة إاّل بإذن من أبيه أو أمه أو  18يعترب كل من بلغ  وهو
فإنه يصبح  ،كمة املختصةدق عليه من احملافإذا صدر اإلذن للقاصر نمزاولة التجارة وص .جملس العائلة

كامل األهلية بالنسبة جلميع التصرفات املتعلقة هبذه التجارة طاملا هي يف حدود ما أذن به يف حكم  
. وميتنع الطعن فيها باإلبطال أي أن تصرفاته التجارية تعد صحيحة ؛شأنه يف ذلك شأن كامل األهلية

صفة التاجر و مىت ترتبت هذه الصفة فإّن  باساكتالقيام باألعمال التجارية  احرتافهكما يرتتب على 
، تطبيقا لنص املادة و القيود اليت ترتتب على هذه احلرفة االلتزاماتالقاصر يصبح خاضعا جلميع 

، ولكن إذا كسب وصف التاجر بسبب األوىل من القانون التجاري اجلزائري السالف اإلشارة إليها
ذن ال خيلع عنه هذا الوصف وإن جاز له التمسك بإبطال األعمال املأذون هبا فإن اجاوزه حدود اإل

 .11األعمال اخلارجة عن حدود اإلذن

زائري قيدا على تصرفات القاصر فيما يتعلق اجلتجاري من القانون ال 06وقد أوردت املادة      
جيوز للتجار القصر املرخص هلم طبقا لألحكام الواردة  : "بالتصرف يف العقارات إذ نصت على أنه

 .أو رهنا على عقارااهم التزاماأن يرتبوا  5يف املادة 

أو جربيا ال ميكن أن يتم إاّل بإتباع أشكال  اختياراغري أّن التصرف يف هذه األموال سواء كان 
 ."اإلجراءات املتعلقة ببيع أموال القصر أو عدميي  األهلية

من النص جند أن املشرع اجلزائري خص األموال العقارية بأحكام خاصة عندما يتعلق بتصرف  
حبصوله  اإلجراءات املتعلقة ببيع أموال القصر أو عدميي األهلية إتباعالقاصر ذكرا كان أو أنثى، فعليه 

الويل أن  " علىاليت نصت بأن: من قانون األسرة اجلزائري 88لمادة لعلى إذن من القاضي تطبيقا 
 يتصرف يف أموال القاصر تصرف الرجل احلريص ويكون مسؤوال طبقا ملقتضيات القانون العام.

 وعليه أن يستأذن القاضي يف التصرفات التالية:
 بيع العقار، وقسمته، ورهنه، وإجراء املصاحلة،  -1
 بيع املنقوالت ذات األمهية اخلاصة، -2
 و االقرتاض أو املسامهة يف الشركة،استثمار أموال القاصر باإلقراض، أ -3
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 إجيار عقار القاصر ملدة تزيد على ثالث سنوات أو متتد ألكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد."  -4
محاية أموال  اليكفل هب تضماناومن النصني جند أن املشرع اجلزائري عمل على توفري   

من القانون التجاري السابق اإلشارة  05القاصر، غري أنه جيوز لقاصر املرشد طبقا ألحكام املادة 
من القانون  06عل العقارات اليت ميلكها تطبيقا للفقرة األوىل من املادة إليها أن يرتب التزاما أو رهنا 

  .12التجاري اجلزائري

 القانون التجاري ملمما تقدم ميكن القول أن املشرع اجلزائري ومن خالل النصوص املذكورة يف و     
على أن  .عديد التشريعات العربيةيفرق بني أهلية الرجل و املرأة ملباشرة التجارة شأنه ذلك شأن 

والواقع أّن بعض التشريعات مازالت حتد من حرية الوضع قد خيتلف إذا ما تعلق األمر باملرأة املتزوجة، 
 .املرأة املتزوجة يف ممارسة مهنة التجارة

 :في ممارسة التجارةالمتزوجة المرأة أهلية  -ثانيا

بناءا على تنظيم خمتلف التشريعات للمسألة  املتزوجة يف ممارسة التجارةاملرأة  أهلية ميكن حتديد 
والتعرف على موقف املشرع اجلزائري من بينها السيما ما تعلق نمسألة منح اإلذن للزوجة من عدمه 

 من طرف الزوج، وما عرفته الفكرة من تطور تشرعي أثر يف تنظيم املشرع اجلزائري هلذه املسألة.  

  :عدمه لممارسة المرأة المتزوج للتجارةموقف المشرع الجزائري من اإلذن من  -أ

من أهم احلقوق اليت كفلتها الشريعة اإلسالمية للمرأة هي احلقوق االقتصادية اليت ترتبط  
صلى اهلل بنشاطها االقتصادي، ولعل أهم هذه احلقوق احلق يف ممارسة التجارة؛ حيث كان الرسول 

زواجه منها، ومل تفقد اجاراها أو نمنعها عنها بعد عليه وسلم يتاجر للسيدة خدجية رضي اهلل عنها قبل 
 .13زواجه منها، ويعترب هذا دليل على حق املرأة يف التملك وإدارة أمواهلا

وقد سايرت معظم التشريعات العربية ومنها التشريع اجلزائري أحكام الشريعة اإلسالمية اليت  
تطبيقا ملبدأ الفصل بني الذمم املالية  والتجاريةساوت بني املرأة والرجل فيما يتعلق باألهلية املدنية 
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، على خالف التشريعات الالتينية اليت ال اجيز كأصل عام للمرأة املتزوجة وإن كانت بالغة للزوجني
اليت التشريعات . ومثة من 14راشدة مزاولة التجارة أو أعمال مدنية إال بعد احلصول على إذن زوجها

إذن زوجها أو احملكمة إال بية املرأة املتزوجة يف ممارسة مهنة التجارة حتد من حر إىل وقت قريب كانت 
هبذه  اإلخاللو ذلك بقصد تفرغها لوظيفتها كأم و زوجة و خشية أن تؤدي هبا التجارة إىل 

قبل تعديلها  همن 11املادة  تاللبناين حيث نصالتجاري هذه التشريعات القانون  بني الواجبات ومن
 .15املتزوجة ال متلك األهلية التجارية إالّ إذا حصلت على رضا زوجهاعلى أّن املرأة 

وعموما اجلت إرادة املشرع اجلزائري يف تبين مبدأ حرية املرأة يف مزاولة التجارة متزوجة كانت  
غري متزوجة؛ أي عدم اشرتاطه على املرأة املتزوجة ضرورة حصوهلا على إذن من زوجها ملمارسة  أو

 زائرياجلتجاري من القانون ال 07وهو ما يستخلص من املادة انت بالغة لسن الرشد، مىت كالتجارة 
تاجرة  إذا  )أو زوج التاجر بعد التعديل( ال تعترب املرأة املتزوجة  : "أناليت نصت ب -قبل تعديلها  -

ع ما وينسجم هذا النص م .16"كان عملها ينحصر يف البيع بالتجزئة للبضاعة التابعة لتجارة زوجها
من قانون األسرة اجلزائري واليت كرست مبدأ الفصل بني الذمم  37جاء يف الفقرة األوىل من املادة 

وهو نص مستقى من  ،املالية للزوجني بنصها بأن:" لكل واحد من الزوجني ذمة مالية مستقلة"
أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء اليت متتع املرأة متزوجة كانت أو غري متزوجة بشخصية قانونية مستقلة 

   .17وبذمة مالية متميزة

على أنه وجب مراعاة كون املرأة املتزوجة أجنبية؛ فإذا كان قانون األحوال الشخصية هلذه املرأة  
باشرة األعمال التجارية دون قيد، أصبحت أهال ملمارسة التجارة يف األجنبية املتزوجة يسمح هلا نم

، أما إذا كان قانوهنا الشخصي يتطلب ملزاولتها التجارة داخل الرتاب الوطين واكتساب صفة التاجر
حصوهلا على إذن من زوجها بذلك، وجب عليها استفاء هذا الشرط وإال فإهنا ال تستطيع ممارسة أي 

الرتاب الوطين وبالتايل ال تكتسب الصفة التجارية ولو كانت قد بلغت سن  نشاط اجاري داخل
   .18الرشد
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تأثر المشرع الجزائري بالتشريع الفرنسي في ممارسة المرأة المتزوجة للتجارة إلى جانب  -بــــ 
 زوجها:

القانون من  07املادة من خالل ما ذهب إليه القانون الفرنسي ملا ملشرع اجلزائري اتأثر  
)أو زوج التاجر بعد ال تعترب املرأة املتزوجة  : "أناليت نصت ب -قبل تعديلها  - تجاري جزائريال

 ."تاجرة  إذا كان عملها ينحصر يف البيع بالتجزئة للبضاعة التابعة لتجارة زوجهاالتعديل( 

جه ال يستقل نشاطا تابعا لنشاط زو فبمقتضى هذا النص جند أنه إذا كان أحد الزوجني ميارس  
 .19نمفرده يف هذا النشاط فال يعد يف نظر املشرع تاجرا إال إذا مارسه بشكل مستقل ومنفصل

ويعد هذا النص اجسيدا للتطور الذي عرفه التشريع الفرنسي يف هذه املسألة؛ والذي تبىن مبدأ  
 1807وحدة الذمة املالية األسرية بني الزوجني بنظام مايل مشرتك، فالقانون التجاري الفرنسي لسنة 

إىل هذا القانون، من  04إال برضا زوجها طبقا للمدة مل يقر بأهلية املرأة املتزوجة نممارسة التجارة 
األهلية من املرأة املتزوجة  نمكّ  منه، 215ونمقتضى نص املادة  1938فرباير  18غاية صدور قانون 

الذي بقي ذاته األعمال التجارية ميتد ذلك حلقها يف مزاولة زاولة أعمال مدنية دون الكاملة مل
يت مكنت منها أي إذن من الزوج، والأي وجوب حصول على  1807املنصوص عليه يف قانون 

الذي عدل املادة من القانون التجاري  1942سبتمرب  22مزاولة األعمال التجارية بصدور قانون 
 شرطني: بإتباعالفرنسي 

 ممارسة اجارة باستقالل عن اجارة الزوج. -

 عدم اعرتاض الزوج على مزاولة زوجته التجارية أمام احملكمة التجارية املختصة. -

بأن  ،1938رنسي يف شأن صدور هذا القانون األخري مع مقاربته بقانون وأعرب الفقه الف 
 .20األمر ال يعدو أن يكون وجهان لعملة واحدة هي عدم أهلية املرأة املتزوجة ملمارسة التجارة

 جويلية 13بصدور قانون  وقد أبصرت املرأة املتزوجة الفرنسية حقها يف ممارسة التجارة  
املتعلق باستقاللية ممارسة الزوجة اجاراها عن  1942الذي أبقى على الشرط األول من قانون  1965
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، وهو ما انعكس على 21اجارة زوجها مع إلغاء الشرط الثاين املتعلق بعدم اعرتاض الزوج على ذلك
   اإلشارة إليها. من القانون التجاري السالف 07نص املادة 

ال تكتسب الزوجة دائما  ي ذهب إىل أنفرنساملشرع ال أنهذا املعىن األخري يف بأس القول  الو      
صفة التاجر متمتعا بالفرنسي يعترب الزوج فقط  املشرعف ،صفة التاجر إذا ما باشرت التجارة مع زوجها
على جمرد البيع و املساعدة يف احملل التجاري  اقتصرتو  ال الزوجة إذا ما باشرت التجارة مع زوجها

وقد قصد املشرع الفرنسي من وراء ذلك عدم تعرض كال  .طاملا أهنا ال تستقل بالتجارة وحدها
واعترب القضاء الفرنسي أّن فكرة الزوجية ال تتعارض مع وجود عقد العمل  .الزوجني ألحكام اإلفالس

املستخدم باحملل التجاري، وقد جرى القضاء الفرنسي على الزوجة يف حكم  اعتباربينهم حبيث ميكن 
احملل التجاري مع زوجها و تساهم يف  استغاللالزوجة تاجرة حىت و لو كانت تشرتك يف  اعتبارعدم 
 . إدارته

وملا كان املقصود من هذه احلاالت عدم تعرض الزوجة لشهر اإلفالس عند قيام زوجها  
على أن املشرع . ال متس أهلية املرأة القانونية اليت تعترب كاملة بالتجارة معها فإّن هذه النصوص

من القانون التجاري اجلزائري السالفة الذكر واليت كرست التطور  07اجلزائري بتعديله لنص املادة 
وفق هذا التعديل نمقتض األمر التشريعي و القضائي الفرنسي يف هذا الشأن؛ إذ جعل املشرع اجلزائري 

مصطلح " زوج التاجر " حيل حمل السابق اإلشارة إليه  1996ديسمرب  9املؤرخ يف   27 -69رقم 
ملصلحة دائين الزوجني يف التنفيذ على  -حسب تقديرنا  -مصطلح " زوجة التاجر " إمنا هو محاية 

رة يف الذمة املالية املليئة بغض النظر عن كونه الزوج أو الزوجة، واليت مل تعد تتوفر أي املالءة بالضرو 
 ذمة الزوج فقط، فأمكن أن تكون الذمة املالية للزوجة أوفر أصول من ذمة زوجها.  
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 ة:ـــــــــالخاتم

املرأة  يف إقرار حق قرنا السباقة  14لقد كانت أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء ومنذ أزيد من  
عن ذمة زوجها،  مالية متميزةبشخصية قانونية مستقلة وبذمة بتمتعها متزوجة كانت أو غري متزوجة 

متكنها من أهلية أداء كاملة يف ممارسة التجارة؛ ومن مث ساوت بني املرأة والرجل فيما يتعلق باألهلية 
، على خالف التشريعات الالتينية اليت  املدنية والتجارية تطبيقا ملبدأ الفصل بني الذمم املالية للزوجني

ت قريب وعلى رأسها القانون الفرنسي وإن كانت بالغة راشدة كانت ال اجيز للمرأة املتزوجة إىل وق
 . مزاولة التجارة أو أعمال مدنية إال بعد احلصول على إذن زوجها

وقد سايرت معظم التشريعات العربية ومنها التشريع اجلزائري أحكام الشريعة اإلسالمية يف  
؛ بأن اجلت إرادة املشرع اجلزائري يف تبين مبدأ حرية املرأة يف مزاولة التجارة متزوجة كانت هذا الشأن

أو غري متزوجة؛ أي عدم اشرتاطه على املرأة املتزوجة ضرورة حصوهلا على إذن من زوجها ملمارسة 
شخصية ويكون للعقود اليت تتصرف نمقتضاها يف أمواهلا الالتجارة مىت كانت بالغة لسن الرشد، 

حلاجات اجاراها كامل األثر بالنسبة للغري و إذا ما باشرت املرأة األعمال التجارية على سبيل 
و  07وهو ما أستخلص من املادتني ، التجار اللتزاماتصفة التاجر و خضعت  اكتسبت االحرتاف

من قانون  37املنسجمني مع ما جاء يف الفقرة األوىل من املادة  زائرياجلتجاري من القانون ال 08
الثامنة عشر  وهلا مىت بلغت  األسرة اجلزائري واليت كرست مبدأ الفصل بني الذمم املالية للزوجني.

من  06و  05كاملة من عمرها أن يؤذن هلا نممارسة التجارة يف حدود ما نصت عليه املادتني 
 ري بالنسبة لرتشيد القاصر ملزاولة التجارة.القانون التجاري اجلزائ

من القانون  07املادة من خالل ما ذهب إليه القانون الفرنسي كما تأثر املشرع اجلزائري ملا  
، إذ ونمقتضى هذا النص جند أنه إذا كان أحد الزوجني ميارس نشاطا تابعا لنشاط تجاري جزائريال

يعد يف نظر املشرع تاجرا إال إذا مارسه بشكل مستقل زوجه ال يستقل نمفرده يف هذا النشاط فال 
 .محاية لألسرة ومنفصل
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لك األهلية الكاملة ملباشرة األعمال على حنو أصبحت معه املرأة املتزوجة اللبنانية مت 1994نوفمرب 

 -من قانون املوجبات والعقود  215سنة تطبيقا للمادة  18 -التجارية نمجرد بلوغها سن الرشد 
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 -التاجر -عمال التجاريةاأل -عن مؤلف: حممد فريد العريين، حممد السيد الفقي، القانون التجاري 
 .   145، 184، ص 2003، منشورات احلليب احلقوقية، -الشركات التجارية

ديسمرب  9املؤرخ يف  27-96من القانون التجاري نمقتضى األمر رقم   07عدلت املادة  - 16
طا ميارس نشاإذا كان  اتاجر زوج التاجر عترب يال ، إذ جاءت صياغتها على النحو التايل: " 1996

 اجاريا تابعا لنشاط زوجه.

 وال يعترب تاجرا إال إذا كان ميارس نشاطا اجاريا منفصال." 

 .148علي سيد قاسم، املرجع السابق، ص  - 17

علي ويف ذات املعىن أنظر: حممد فريد العريين، حممد السيد الفقي، املرجع واملوضع نفسهما.  - 18
 .149سيد قاسم، املرجع السابق، ص 
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 مقدمة: 

م عرضة جلرائم عديدة تشكهل هتديدا  أشخاص القانوناألطفال من أكثر  تأثرا بانتهاك حقوقهم، إذ أّنه
صارخا هلم على حد السهواء. فالطفولة هي أوىل مراحل احلياة، فهي مرحلة أساسية يف التكوين والتقومي حيث يتم 

الطفل وتأهيله ليستقبل مراحل عمره املستقبلية بإدراك قوي وبعقلية أنضج ومبعلومات أوضح، فهو فيها إعداد 
إنسان صغري ينمو وال يدرك السلوك الذي يقوم به فيسري عليه بتصرف فطرته وفقا لرد الفعل الذي يتلقاه من 

 احمليطني.

ت النظم االجتماعية والقانونية للمجتمعات وإميانا منا على أمهية هذه اللبنة املستقبلية للمجتمع، فقد عني
باالهتمام بالطفولة ورعايتها، فحاول الباحثون حيال هذا األمر رصد التحوالت االقتصادية  مره من الزمنعلى 

واستنباط األسباب اليت من شأّنا أن تعرهض الطفل  بفهم ،ذلكيف جديدة واالجتماعية والقانونية لتقدمي رؤية 
 عنوي.جلرائم اخلطر امل

ونظرا ألنه واقع الطفل باجلزائر ال يزال متدهورا، إذ أنه ال خيتلف عما هو عليه يف الكثري من بلدان العامل 
ترسانة من النصوص القانونية والقواعد احلمائية عن تلك اليت أقرها للبالغني، من خالل ما  أقرتالثالث، لذا 

واالنتهاكات اليت تطاله من خالل البحث عن السبل واآلليات االعتداءات  املواثيق الدولية من خمتلفجاءت به 
 الالزمة لضمان احلماية القانونية واملؤسسية اليت تكفل لألطفال محاية وسالمة أبداّنم وصيانة أعراضهم وأخالقهم.

 ومن خالل ما سبق ونظرا ألمهية املوضوع نطرح اإلشكال التايل:

معنوي؟ وما هي اآلليات القانونية التي رصدها المشّرع ما مفهوم جريمة تعريض الطفل للخطر ال -
 الجزائري لحماية الطفل من هذا الخطر؟

لإلجابة على هذه اإلشكالية سنتطرق إىل خطة البحث التالية: حيث سنبنيه يف املبحث األوهل مفهوم 
ول يف ماهية جرمية جرمية تعريض الطفل للخطر املعنوي، والذي سنقسهمه إىل مطلبني، حيث يتمثهل املطلب األ

اخلطر املعنوي، أما املطلب الثاين فيتمثل يف نطاق حقوق الطفل. أمها املبحث الثاين فسنختص بدراسة محاية 
الطفل من جرمية اخلطر املعنوي، والذي بدوره قسهمناه إىل مطلبني يتمثهل املطلب األوهل يف اآلليات اجلزائية حلماية 

املتعلهق  15/12أما املطلب الثاين فيتمثل يف محاية الطفل من خالل قانون  الطفل من جرائم اخلطر املعنوي،
 حبماية األطفال.
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 المبحث األول: مفهوم جريمة تعريض الطفل للخطر المعنوي

إنه مسألة الطفل أصبحت حمل اهتمام الكثري من الفقهاء ورجال القانون، باعتبارهم ذخرية املستقبل وبناء  
لعناية واحلماية من كل أشكال اخلطر الذي تتعرهض له هذه الفئة، وهذا يتطلب تظافر كل أمة، فهم األجدر با

اجلهود القانونية والنفسية وحىت االجتماعية للمسامهة يف بناء جيل سوي للوصول إىل محاية متكاملة، لذا سنحاول 
 شرح وضبط املفاهيم القانونية يف مطلبني كالتايل:

 لخطر المعنويالمطلب األّول: ماهية جريمة ا

إنه تطوهر التشريعات العربية اخلاصة برعاية األحداث ال ينفصل عن تطور التشريعات اجلزائية يف العامل 
 العريب باعتبار أنه الوضع القانوين للحدث كان وما زال يف بعض الدول بشكهل جزًء من القوانني اجلزائية.

التارخيي لفكرة اخلطر املعنوي ويف الفرع الثاين: املقصود وهذا ما سنحاول تبيانه يف الفرع األوهل: التطور 
 باخلطر املعنوي.

 الفرع األّول: التطور التاريخي لفكرة الخطر المعنوي
 ميكن ضبط السريورة الزمنية لفكرة اخلطر املعنوي من خالل التشريعات العربية و التشريع اجلزائري على التتابع.

لقد ظهرت اجلذور التارخيية لفكرة اخلطر  ات العربية:التشريع فيتطور فكرة الخطر المعنوي  أّوال:
أثناء انعقاد احللقة الدراسية األوىل اليت  1953املعنوي كفكرة معاصرة عند التشريعات العربية، بالتخصيص سنة 

األحداث،  نظهمتها األمم املتحدة للدول العربية أثناء انعقاد احللقة الدراسية األوىل للبحث يف مسألة احنراف
وخلصت احللقة إىل اعتبار احنراف احلدث يشمل ليس فقط احلاالت اليت تنطبق فيها أفعاله على النصوص 

 . 1وإصالحية حبقهاجلزائية، بل أيضا تلك اليت تعترب تشردا أو سلوكا مستوجبا اختاذ تدابري وقائية 

عاملي الذي ميهز بني احلدث ولكهن بعد مرور سنوات تبلورت فكرة احلدث املنحرف وظهر التيار ال
املنحرف واحلدث املهدد خبطر االحنراف. فاحلالتان خمتلفتان متاما، بالرغم من كون االحنراف نتيجة مرحجة للعوامل 

 اليت تتوقف عند تعريض احلدث لالحنراف، بل عملت على أحداث احنرافه.

عرهض مصاحل احلدث للخطر، فعمدت احللقة وتأثر الفكر التشريعي العريب هبذا التيار وأدرك املخاطر اليت ت
اليت متيهز بني احلدث املنحرف واحلدث  1959الدراسية الثانية اليت نظهمتها األمم املتحدهة للدول العربية سنة 
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املعرض خلطر االحنراف املقرهرة أنه الوضعني خمتلفان، إذ أنه األحداث الذين هم حباجة إىل العناية واحلماية يشكهلون 
تلفة عن تلك، تضم من ارتكب جرما معاقب عليه قانونا، وبالتايل فإنه كل تشريع خيلط بني الفئتني حباجة فئة خم

 .   2إىل تعديل

 التشريع الجزائري: فيثانيا: تطور فكرة الخطر المعنوي 

منذ االستقالل عنيهت اجلزائر حبماية األطفال من كل خطر حمدق هبم ومن بينها األخطار املعنوية، حيث  
 1، وهذا ما جاءت به املادة 3الطفولة واملراهقةاملتعلهق حبماية  72/03كان أوهل تنظيم صدر يف هذا الشأن األمر 

، والذين تكون أخالقهم أو 21 يبلغوا سن منه: قاضي األحداث خيتص بالنظر يف دعاوى محاية القصر الذي مل
تربيتهم عرضة للخطر أو أن يكون وضع حياهتم أو سلوكهم مضر مبستقبلهم ميكن أن خيضعوا إىل تدابري احلماية 

 . 15/124واملساعدة الرتبوية، ومن مثة قانون 

 الفرع الثاني: المقصود بالخطر المعنوي

املشاهبة له من جهة  املصطلحات وإىلهنا سنتعرض يف هذا الفرع إىل التعريف باخلطر املعنوي من جهة، 
 أخرى.

 أوال: تعريف الخطر المعنوي: 

تعترب اجلزائر من الدول األوائل اليت صادقت على االتفاقية الدولية حلقوق الطفل، ومنذ االستقالل عنيت 
طر حمدق هبم، ومن بينها اخلطر املعنوي، حيث كان أوهل تنظيم يف هذا الشأن اجلزائر حبماية هذه الفئة من كل خ

كما بيهنا سابقا، إذ حصر املشرهع اجلزائري حاالت تعريض الطفل للخطر املعنوي يف أربع صور   72/03األمر 
 وهي: 

ة بسبب يعاين من سوء التغذي تتمثل يف اجلسدية كأنوصحة الطفل يف خطر  :صحة الطفل عرضة للخطر (1
من قانون العقوبات أو نفسية كأن  3الفقرة  338الفقر أو اإلمهال العمدي من طرف اآلباء، طبقا لنص املادة 

يعاين الطفل من تأخر عقلي ال يستطيع مع نقص إدراكه متييز األوامر الصادرة عن اآلباء، وبالتايل يسلط عليه 
 العقاب اجلسدي.
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وذلك إذا وجد يف مكان غري آهل ال يعتاده الناس، أو وجد يف الطريق العام  :حياة الطفل معّرضة للخطر( 2
 دون محايته.

يكون مثال إذا كان األب أو األم مثال سيئا للطفل سواء باالعتياد على  :أخالق الطفل معرضة للخطر (3
 السكر على مرأى األوالد، أو كانت األم متارس الدعارة وكان الطفل كذلك.

أو كان  5أنثى أنههعلى إذا كانت غري سوية، كأن يعمل الطفل من صنف الذكر  :فل معرضة للخطرتربية الط( 4
املتعلهق  76/66اخلاصة بإجبارية مزاولة الدراسة لسن معنيه طبقا للمرسوم التشريعي الوالدين قد خالفوا القواعد 

 . 6بالطابع اإلجباري للتعليم األساسي

س فيه، بال لدقيقا وواضحا  72/03تعريف اخلطر املعنوي يف األمر  وعلى هذا األساس ميكن القول أنه 
ويشمل مجيع أصناف اخلطر املعنوي من خالل صوره األربعة، حيث ترك املشرع أمر تقديره لقاضي األحداث من 

 . 7خالل تدخله يف محاية هذه الفئة إلبعادها من السقوط يف بئر االحنراف

، إذ أن املشرهع عرهف الطفل يف 2015يوليو  19قانون محاية الطفل يف غري أنه هذا األمر ألغي مبوجب 
: "... الطفل الذي تكون صحته أو تربيته أو أمنه يف خطر أو عرضة له أو 2منه، حيث جاء يف الفقرة  2املادة 

ن يف بيئة أن تكون ظروف املعيشة أو سلوكه من شأّنما أن يعرضاه للخطر احملتمل أو املضر مبستقبله، أو أن يكو 
 تعرض سالمته البدنية أو النفسية أو الرتبوية للخطر".

واملالحظ يف نص هذه املادة أنه املشرهع اجلزائري قد ختلى عن مصطلح الطفل يف خطر معنوي، مقارنة مبا 
 ، ألنه فكرة اخلطر فكرة واسعة وال حصر هلا من حيث الطبيعة واألنواع.72/03من األمر  1جاء يف املادة 
اجلزائري يف تغري املصطلح من اخلطر املعنوي إىل اخلطر هو مسلك الدول العربية يف نظرة املشرهع  ولعل

 . 8من قانون الطفل املصري 96ذلك، كنص املادة 

حتت عنوان محاية الطفل املهدد باخلطر، والقانون اللبناين يف املادة  9منه 30والقانون التونسي يف املادة 
من  375خلطر االحنراف من خالل نص املادة ع الفرنسي عندما عربه عنه بلفظ معرهض ، وكذلك املشره 10منه 25

 . 11القانون املدين الفرنسي
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 فحاول املشرع جردكما أنه املشرهع ذكر حاالت اخلطر على سبيل املثال ال على سبيل احلصر يف النص، 
، يف ظل التحوالت بذلك البعض اآلخروحصر كل األخطار اليت من املمكن أن يتعرض هلا الطفل وتتناسى ومشل 

السوسيوثقافية والثورة الرقمية اليت نشهدها، فاجملتمع يف تطور وحاجيات الطفل واألخطار اليت يتعرض هلا يف تزايد، 
 .72/03مقارنة مع نص املادة األوىل من األمر 

يشر إليها املشرهع يف وعلى هذا األساس ميكن القول أنه صور اخلطر املعنوي عديدة وال حصر هلا، ومل 
 من قانون محاية الطفل. 2الفقرة  2املادة 

 :المشابهة التمييز بين مصطلح الخطر المعنوي والمصطلحات األخرى -ثانيا

لقد تباينت التشريعات العربية يف حتديد مصطلح تعريض الطفل للخطر املعنوي، فمنهم من عربه عنه 
، غري أنه هناك ألفاظ 126/2008وكذا املشرع املصري يف القانون ، 12خبطر االحنراف كالتشريع اللبناين مثال

 تصب يف هذا السياق، فتتداخل من جهة مع مفهوم اخلطر املعنوي وتتداخل معها جوانب أخرى.

 التمييز بين الجنوح واالنحراف:  -1

ت واملواقف مها مصطلحان مرتادفان يف املعىن واملضمون من الوجهة القانونية، وهي األفعال والتصرفا
، غري أنه املعايري اليت حتدهد السلوك فيما إذا كان جمرما أم ال، ختتلف 13الصادرة عن احلدث إذا كانت مؤمثة جنائيا

تبعا لقانون كل دولة باختالف جمتمعاهتا وثقافتها، أي أنه بعض السلوكيات معاقب وجمرم عليها يف دولتنا غري جمرم 
 .14يف دولة أخرى

ر املعنوي هم فهم فئة خمتلفة عن تلك الفئة اليت ترتكب جرما يعاقب عليه القانون، أما بالنسبة للخط
 وبالتايل فإنه كل تشريع خيلط بني الفئتني حيتاج إىل تعديل.

 التمييز بين الخطورة اإلجرامية واالجتماعية والخطر المعنوي: -2
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ة؛ أي جرمية أخرى، هذا يعين أنه هي احتمال إقدام احلدث على ارتكاب جرمية تالي الخطورة اإلجرامية
احلدث قد سبق له أن ارتكب بالفعل جرمية ما وخيشى أن يرتكب جرمية جديدة، ما جيعله مصدرا للخطورة 

 مناطها اجلنوح الفعلي.          15اإلجرامية

ت يف أنه احلدث مل يرتكب اجلرمية قط، ولكهن حاال الخطورة االجتماعيةعن  الخطورة اإلجراميةوتتميهز 
تعريضه خلطر معنوي قد تدفعه إىل ارتكاب اجلرمية، فاخلطورة اإلجرامية مرحلة سابقة عن اخلطورة االجتماعية؛ 

 .16تعترب مبثابة األساس الذي تقوم عليه فكرة اجلنوح احلكمي

من قانون محاية األطفال ال تعين وقوعه يف  2الفقرة  2أمها احلاالت اليت ذكرناها سابقا يف نص املادة 
ا تعين وجود بوادر تدل على أنه احلدث انزلق إىل هاوية اجلرمية واجلنوح  .17اجلرمية أو اجلنوح احلكمي، وإّنه

 المطلب الثاني: نطاق حقوق الطفل

ال يزال هناك أطفال يعيشون ظروفا قاسية، ويعانون من اجلوع واالستغالل واحلرمان واإلمهال والعنف على 
وطنيا ودوليا، ممها يعده مساسا جسيما حبقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق الطفل خمتلف األصعدة واملستويات 

ويف الفرع  تطرق إىل حقوق الطفل قبل الوالدةبصفة خاصة، وهذا ما سنحاول تبيانه يف الفرع األوهل من خالل ال
 الثاين سنتحدث عن حقوق الطفل بعد الوالدة.

 الفرع األّول: حقوق الطفل قبل الوالدة:

الطفل كثرية ومتعدهدة تبدأ من حلظة تفكري زواج والديه وما تتطلبه املرحلة األوىل من حقه كجنني  حقوق
ومتتد حىت الرضاعة وهي حقوق أساسية، إضافة إىل احلقوق العامة بصفته   الرعاية واحلماية لألم احلامل،وتوفري

 شخصا طبيعيا.

 

 

 

 حقوق الطفل الجنين:  -أوال
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عضو يف اجملتمع فهو حباجة إىل رعاية وعناية خاصة؛ أي إىل محاية قانونية من كل ما باعتبار أنه الطفل 
يف النقاط  يهدهد أمنه وسالمته، سواء كان يف املرحلة اجلنينية أو يف مرحلة ما بعد الوضع، وهذا ما سنحاول تبيانه

 التالية:
 الزواج الشرعي بين األب واألم من حقوق الجنين: -أ

الزواج وفق الطريقة اإلسالمية، وأن يكون معلنا ومشهودا عليه ويتم باإلجياب والقبول، وهذا أن يتم هذا 
ما يؤكد شرعية النسب للجنني ألهله، فيضمن بذلك كافة احلقوق حبسب تطوره وّنائه، وينجر عن هذا احلق 

 حقوق أخرى:

اته وسالمته، ومراعاته من كل من خالل رعاية ومحاية األم احلامل من أجل ّنو اجلنني واحلفاظ على حي
خطر من املمكن أن حيصل للطفل التصاله بأمه، لذا وجب محايتها ورعايتها وعدم تعريضها لالعتداء أو اإلمهال 

. وحق اجلنني وأمه يف الرعاية الصحية يكون بوقاية األم 18أو حرماّنا من املساعدات املادية ألجل التغذية والعالج
أمه ، وكذلك حق اجلنني على 19لفحوصات الدورية للحفاظ على صحة األم واجلننياحلامل من خالل إجراء ا

 .  20أجل احلفاظ على حياته، وخوفا من تعريضه للمخاطر واإلسقاط نتيجة جهد العمل من وذلك

وحق اجلنني باحلياة من خالل منع اإلجهاض أو االعتداء على املرأة احلامل، وهو حمل اختالف فقهي 
العربية، غري أنه املشرهع اجلزائري جرهم فكرة اإلجهاض كمبدأ عام لكهنه أباحه يف احلاالت  عند التشريعات

 .  21االستثنائية، وألسباب ضرورية أجازها القانون وال يرتب مسؤولية جزائية

 حقوق الطفل عند الوضع:  -بــــــ

الوالدة، وهي حق من حقوق إنه حالة الوالدة تتطلب عناية فائقة واستعدادات طبية لتسهيل عملية 
 ، ومن بني هذه احلقوق:  22اجلنني للحفاظ على حياة أمه

مبا أنه األطفال هم حماية الحوامل واألطفال وحاالت الوالدة بالحروب وساحات القتال:  -1
أضعف الفئات البشرية عند تعرضها للخطر ناهيك عن خماطر احلروب، لذا اقتضت اتفاقية جنيف بشأن محاية 
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على محاية النساء احلوامل وأمهات األطفال يف املناطق اخلطرة  1949خاص املدنيني وقت احلرب سنة األش
 .     23واحملفوفة باملخاطر

 حقوق الطفل األخرى:  -2

به وأن يوهب له، كما له احلق يف احلفاظ على  يضارللجنني حقوق أخرى كاحلق املايل وحق التملك وال 
احلق يف النسب إىل والديه وما ينجر عنه من حقوق مادية وكذا حقه يف االسم حق حرية الرأي والعقيدة، و 

، واحلق يف 24واللقب، وهو حق لصيق بالشخصية القانونية للطفل باعتبارها مسؤولية تقع على عاتق األهل
 .25واالجتماعيةالرضاع، وقد أثبت الطب احلديث الفائدة الكبرية لصحة الطفل وحتصينه من األمراض النفسية 

 الحقوق العامة لألطفال:  -3

وهي تنشأ نتيجة العالقات أو الروابط بني الطفل واجملتمع احمليطة به، وتعترب من األسس اهلامة يف تكوين 
 شخصية الطفل وإعادة تأهيله.

 .26حق الطفل يف احلضانة والنفقة -
 .)هامش( يمحق الطفل يف الرعاية الصحية والوقاية والتغذية والرتبية والتعل -
 .27حق الطفل يف املساواة وحرية التعبري -
     .)هامش(حق الطفل يف املواطنة واجلنسية -

 لحماية الطفل من جرائم الخطر المعنوي المبحث الثاني: اآلليات القانونية

عهد املشرهع اجلزائري بعد االستقالل حلماية قانونية وأخرى مؤسسية لألطفال، من خالل سن ترسانة 
بعدما بلغ هبم ما بلغ من سوء املعاملة إىل حد العنف وظروف غاية يف القسوة واخلشونة خالل الفرتة قانونية 

 االستعمارية، وهذا ما سنحاول معاجلته يف هذا املبحث من خالل املطلبني التاليني:
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 المطلب األّول: اآلليات الجزائية الحمائية للطفل من جرائم الخطر المعنوي

ات احلماية الدستورية لألطفال، وعدم وضوح األحكام العامة وحاجتها إىل قواعد نظرا لقصور آلي
يات القانونية املنتهجة حلمايتهم، لذا سنحاول التطرق لقانون العقوبات والقوانني تفصيلية من شأّنا أن حتدهد اآلل

 األخرى اليت جاءت هبدف محاية الطفل من جرائم اخلطر املعنوي.

 ن العقوبات كآلية جزائية لحماية الطفل من جرائم الخطر المعنويالفرع األّول: قانو 

بتوفري احلماية للطفل من جهة، وتسليط العقوبة على كل من حياول إيذائه من جهة  اهتم قانون العقوبات
 ثانية نظرا لضعفه بدنيا ونفسيا، ألنه األطفال يف كثري من األحيان ما يكونون عرضة للعديد من اجلرائم املاسة

 وهذا ما سنحاول تبيانه. اكتمال النمو اجلسمي والعقلي هلم.بصحتهم وأخالقهم، وهذا لعدم 

 الحماية الجنائية للطفل في الحياة وسالمة جسمه: -أوال

إنه أمسى ما ميكن محايته يف اإلنسانية هي احلياة وأن يصان الطفل من كل اعتداء، وهذا ما جاءت به 
وقتل األطفال حديثي  28حبمايته قبل الوالدة، فجرهم املشرهع اجلزائري جرمية اإلجهاضاحلماية اجلزائية وذلك 

أنه  254أنهنا جند يف املادة ، حيث 259إىل  254الوالدة، بوضعها حتت جرائم القتل العمدي يف املواد من 
أنهه مل حيدهد الوسيلة إلزهاق  املشرهع اجلزائري مل مييهز ما إذا كانت هذه الروح ذكرا أو انثى، صغريا أو كبريا، كما

قتل الطفل حديث العهد بالوالدة، من قانون العقوبات على جرمية  261، كما يعاقب املشرهع يف املادة29الروح
من قانون العقوبات جاءت نصا شامال فلم يبنيه املشرهع اجلرمية الواقعة على الطفل من األم أو من  259واملادة 

الغري، كما أنه املشرهع مل يوضهح ما إذا كانت األم تستفيد من ظرف خمفهف أم امتناع املسؤولية يف غياب الوعي 
ملدة العقابية لألم فقط، ألن يتعلق بنقص األهلية جند أنه املشهع قد خفهف ا 261. لكهن يف املادة 30اإلرادةانتفاء و 

 صلية أو شريكة.ن سنة حبس سواء كانت االم فاعلة أبعشري

كما أضفى املشرهع اجلزائري محاية جزائية على السالمة اجلسدية للطفل، إثر أعمال العنف العمدية 
 .31املسلهطة عليه

                                                           
 
 
 
 



- 11 - 
 

ميارس بدرجة أكثر داخل الوسط الذي يفرتض أن وممها الشك فيه أنه العنف تتعدهد أشكاله وصوره، فهو 
إمكانية اكتشاف حاالت  يوفهر هلم اجلوه املالئم. كما أنه التشجيع على بعض التصرفات بفرض التأديب يعيق

 272 يف املادة ى العقوبةمن قانون العقوبات، وقد شدهد عل 269، طبقا للمادة 32رتكبة ضد األطفالالعنف امل
من القانون التوجيهي للرتبية كله 21ة الرعاية عليه، كما تعاقب املادة اجلاين أحد األصول أو من له سلط إذا كان

ضرب التلميذ من الناحية القانونية  69 ، واملنشور رقم33يف املؤسسات املدرسية واإلساءةأشكال العنف املعنوي 
 .34سنة من العمر 16ه مل يبلغ يعترب اعتداء على القاصر، خاصة إذا كان التلميذ املعتدى علي

 الحماية الجنائية للطفل المعّرض للخطر:  -ثانيا

لقد شدهد املشرهع اجلزائري على بعض العقوبات اليت تعرهض الطفل للخطر، وهذا خلطورهتا، واستدعى 
اجلرائم، من خالل استعمال أسلوب التغرير بفعل عامل السن، ممها جعل املشرهع يرفع العقوبة إىل أقصاها يف هذه 

 .319إىل  314املواد من 

 .35 329إىل 326ع يف املواد من وقد تكون يف صورة اخلطف اليت نص عليها املشره 

 :المعّرض للخطرالحماية الجنائية لصيانة عرض وأخالق الطفل   -ثالثا

من قانون العقوبات  2الفقرة  336تأخذ هذه احلماية صورا متعدهدة نص عليها املشرهع اجلزائري يف املادة 
سنة، وترفع العقوبة إىل السجن املؤبد إذا كان الفاعل األصلي من أصول  20سنوات إىل  10السجن من  بعقوبة

 القاصر أو من هلم السلطة عليه.

من قانون العقوبات، سواء كان ذلك  335كما قد ترد على الطفل أفعال خمهلة باحلياء طبقا لنص املادة 
العقوبة إىل  املشرهع رفع2ة الفقر  335رف مشدهد، ويف املادة سن اجملين عليه ظإذ يعترب  36يف اخلفاء أو علنا

، كما 337السجن املؤبد إذا كان الفاعل من له سلطة على القاصر أو من األشخاص الذين حدهدهتم املادة 
، أضف إىل ذلك جرمييت التحريض 37أعمال الدعارةصورا أخرى وهي دفعه أو تعريضه على  342حدهدت املادة 

 مكرهر من قانون العقوبات. 333املادة ، وكذلك من ذات القانون 341واالستغالل اجلنسي يف نص املادة 
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على أن تتعهد  34املتعلهقة حبقوق الطفل، جند يف املادة  1989مبا أنه اجلزائر صادقت على اتفاقية 
، والتأكيد على ضرورة محاية 38االنتهاك واالستغالل اجلنسي الدول األطراف حبماية األطفال من مجيع أشكال

منه وكذلك ما  1يف نص املادة  39الطفل من مظاهر االستغالل اجلنسي، أصدرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة
واملادة  2الفقرة  441 يف املادة 1992جاءت به اتفاقية عامل جدير بالطفل اليت صادقت عليها اجلزائر سنة 

43. 

 الفرع الثاني: قانون السكر والمخدرات كآلية جزائية لحماية الطفل من جرائم الخطر المعنوي

الوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية اليت تؤثر على الصحة البدنية واملعنوية، وذلك كذلك قانون 
باالستعمال االعتيادي للمشروبات الكحولية واملؤثرات العقلية، ومنعا هلذه التجاوزات يف حق الطفل من فساد 

لتفعيل احلماية اجلزائية ضد كله من لألخالق، بادر املشرهع اجلزائري يف هذا الشأن سنه مجلة من القوانني واألوامر 
ا خمدرات أو مؤثرات عقلية، طبقا  يساهم يف حتريض القاصر على االعتياد على استهالك كله مادة مصنفة على أّنه

عمومي ورفع سن سكر البالاملتعلهق 75/26من األمر  14، وكذلك املادة 04/1840القانون من  2لنص املادة 
 .41استهالك هذه املواد سنة يف تعاطي 21الطفولة إىل 

 المطلب الثاني: اآلليات القانونية لحماية الطفل من جرائم الخطر المعنوي

املتعلهق حبماية  72/03املتعلهق حبماية األطفال، سنحاول دراسة األمر  15/12قبل التطرق إىل قانون 
 .هذا القانونالطفولة واملراهقة امللغى قبل 

 ّلق بحماية الطفولة والمراهقةالمتع 72/03األمرالفرع األّول: 

جليا أنه املشرهع كان اجتاهه واضحا وجليا من خالل التمييز  يتضهح األمرهذامن خالل القراءة يف مواد 
بني احلدث يف خطر معنوي واحلدث اجلانح، حيث تناول املشرهع وضعية اخلطر املعنوي بصورة واضحة ووضع 
إجراءات حمدهدة يتم اتباعها يف شأنه، وهذا ما جعله يتشابه مع القانون اجلزائي يف جانبه الردعي اخلاص بفئة 

قاضي األحداث يف التعامل مع األطفال يف خطر معنوي كما أنهه  سلطةمن خالل فعل البذلك  تأكدو فال، األط
 سنة يف مادته األوىل. 21سههل على القضاة متديد السن القانوين إىل 
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إاله أنهه مل ينص املشرهع على  ،وعلى الرغم من كله االهتمام واحلماية اليت حظي هبا الطفل يف هذا األمر
 محاية جزائية للجرائم اليت يتعرض هلا الطفل.

 من جرائم الخطر المعنوي المتعّلق بحماية األطفال 15/12ن قانو الفرع الثاني: 

مقارنة  ،فراغا يف محاية األطفال قانونيا ومؤسسيا2015عرفت املنظومة التشريعية اجلزائرية إىل غاية 
يف ظل تناثر القواعد القانونية هلذه الفئة يف ثنايا نظم  ،مصرو كتونس واملغرب  ية األخرىبالتشريعات العرب

هذه األخرية الذي مل يتضمن بابا أو كتابا مستقال ينظم  وتشريعات كثرية جزائية إجرائية وأخالقية كقانون األسرة،
 .القواعد احلمائية للطفولة مبختلف فئاهتا

باملقارنة مع ا القانون اخلاص حبماية الطفل الذي كان متأخر  2015جويلية ر يف صدر يف دإىل أن ص
ا تسم بكونا، كما سريعاجلوانب األخرى، والذي عرف مرحلة نقاش وخماض  إىل القواعد املتعلقة  تكمحت أّنه

تنسجم  اليت قد ال ئا القانون تضمن بعض املبادذه نه أرغم ، طفالاألوثيقة عامل جدير بكحبماية األطفال  
 لمجتمع.نية ليألسرة وال للخلفية الدا خصوصية وسوسيولوجيةو 

 هاكرسفلم ي ،وقد تضمن عدة مبادئ السيما حتديد احلقوق اليت جيب أن يتمتع هبا الطفل دون متيز
.كما كرس كذلك حق ثينساس القومي واإلاألوال على ، اللغة، وال على أساس اجلنسال و ، على أساس الدينال

عتربت او جتماعية،قتصادية واالواملشاركة يف احلياة اال عتماد على النفساالق يف الرعاية واملعاجلة و ل املعاالطف
عتبار األسرة هي الوسط او ، ختاذ أي إجراء قضائي خيصهاعند املصلحة الفضلى للطفل هي الغاية الوحيدة 

ك وتكريس قتضت املصلحة الفضلى ذلاإذا  ،الطفل وفقا لإلجراءات والكيفيات املعمول هبا قانونا والطبيعي لنم
 إشراك الطفل يف كل اإلجراءات واحملاكم. مبدأ

لطفل معرض للخطر على سبيل احلصر ااحلاالت اليت يكون فيها  15/12ت نصوص قانون دكما حده 
  كماللخطر املعنوي  رض سالمته البدنية أو النفسية أو يف بيئة تع ،حني تكون صحته وأخالقه وأمنه عرضة للخطر

قرتاح هيئة يرتأسها مفوض وطين يكون من اوجب هذا  القانون مت مب، و جتماعية هلذه الفئةكرس احلماية اال
ووضع برامج حلماية الطفل بالتنسيق مع األسرة  ،هتمام بقضايا الطفولةلشخصيات ذات اخلربة واملعرفة واالا

مع املدين يف هذا اجملال.كما يعمل على وضع واملؤسسات واألشخاص املكلفني باحلماية وترقية الطفل كهيئة اجملت
قرتاح كفيل اكلفة حبماية الطفولة وتقدمي أي وميكن أيضا زيادة املصاحل امل ،نظام معلومايت شامل للطفولة يف اجلزائر

حيث سنة؛  18لألطفال إىل غاية سن  د هذا القانون احلماية القانونيةولقد حده  ،بتحسني وضع الطفل وتنميته
الالزمة بشأن هذه الفئة، كما ميكن له تعديل التدابري أو العدول جراءات تباع اإلإحداث قاضي األ يكون على

عنها بناًء على طلب من الطفل أو موكله الشرعي أو وكيل اجلمهورية، وميكنه عند الضرورة أن ميدهد احلماية 
 سنة. 21القانونية إىل 
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 الخاتمة: 

بالرجوع للنصوص القانونية اليت  ،أنه االهتمام بفئة األطفال يف اجلزائرويف ختام هذه املداخلة ميكن القول 
كان يف بيئته العائلية أو يف  وعند االقتضاء إىل إصالحه سواء مذ حاولت تنظيم سبل محايته ورعايته قانونا،

ة ملعاجلة مؤسسات متخصهصة؛ أي كرهس املشرهع اجلزائري ترسانة قانونية من النصوص تنطوي على تدابري محائي
وضع احلدث يف خطر معنوي، غري أنه هذه احلماية مل تكن كفيلة بردع األشخاص املسؤولني عن تعريض الطفل 

 للخطر املعنوي.

ويف ذات السياق فإنه املشرهع أدرك أمهية التدخل الرعائي للحدث، لكهن بصفة بعدية؛ أي بعد وقوع 
بل الوقائية واحلماية قبل املساس حبقه يف احلياة والسالمة الطفل يف اخلطر املعنوي، فكان البد من توفري الس

املشرهع اجلزائري  أو أخالقه أو املتعلهقة بالرابطة األسرية، فكان من األجدر علىتلك املاسة بصحته  اجلسدية، أو
 أو اختاذ وجهة جديدة يف مسائل اجتماعية ميكن حتقيقها، بغية احلده أو التقليل من هذه الظاهرة.   ساراملتعديل 

 الهوامش:
أو املهدد خبطر االحنراف يف التشريعات العربية، منشورات احلليب  مصطفى العوجي، احلدث املنحرف (1)

 .37، ص 2015احلقوقية، لبنان، 
املراجع يف األمم  1959تشرين األول  16 –ايلول  23نعقدة يف احللقة الثانية املنعقدة بكوبنهاقن امل (2)

 املتحدة.    
 15املتعلهق حبماية الطفولة واملراهقة، اجلريدة الرمسية، العدد  10/02/1972املؤرخ يف  72/03األمر  (3)

 .209، ص 22/02/1972الصادر بتاريخ 
، يتعلهق حبماية الطفل، 2015يوليو  15املوافق لـ  1436رمضان  28املؤرخ يف  15/12قانون  (4)

.  املتعلهق 2015يونيو  19املوافق لـ  1436شوال  3املؤرخ يف: األحد  39اجلريدة الرمسية، العدد 
 .2حبماية األطفال يف املادة 

كمال محيش، احلماية القانونية للطفل يف التشريع اجلزائري ، مذكرة خترج لنيل إجازة املعهد الوطين  (5)
 بتصرف. 54، ص 2004-2001، 12للقضاء، دفعة 
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م يتعلهق بالطابع 1976أبريل  16ه، املوافق لـ 1396ربيع الثاين  16، املؤرخ يف 76/66األمر  (6)
هـ املوافق لـ 1396ربيع الثاين  23، املؤرخ يف 33اإلجباري للتعليم األساسي، اجلريدة الرمسية، العدد 

 م.1976أبريل  23
حقوق الطفل وفقا للتشريع اجلزائري، جملس قضاء تبسة، إمساعيل بن رزق اهلل، حماضرات بعنوان:  (7)

 .83، ص 2000
، مدحت الديبسي، حمكمة 2006املعدهل للقانون رقم  2008لسنة  126قانون الطفل املصري رقم  (8)

لسنة  12املعدهل للقانون رقم  2008لسنة  126الطفل واملعاملة اجلنائية لألطفال يف ضوء القانون رقم 
 .66، ص 2001اجلامع احلديث،  مكتببشأن الطفل،  1996

 من اجمللة التونسية: "يوكل ملندوب محاية الطفولة ... مهدد ومعرض للخطر.   30أنظر املادة  (9)
، 06/06/2002الصادر يف  442قانون محاية األحداث املخالفني للقانون واملعرضني للخطر رقم  (10)

دراسة مقارنة، منشورات زين  -والداخلي جناة جرجس جدعون، جرائم األحداث يف القانون الدويل 
 .61، ص 2010، األوىل احلقوقية، الطبعة

(11) L'article 375 du code civil française. florence larochecrisserot, les 
droit de l'enfant, édition d'alloz, Paris, p 76. 

عرضني خلطر االحنراف، القانون من قانون محاية األحداث املخالفني للقانون أو امل 26، 20املادتني  (12)
442/202. 

دراسة مقارنة يف التشريعات  –حممود سليمان موسى، فانون الطفولة اجلاحنة واملعاملة اجلنائية لألحداث  (13)
. قوامسية حممد عبد القادر 89، ص 2006الوطنية والقانون الدويل، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 

 .61، ص 1992املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري، 
اإلمهال العائلي وعالقته بالسلوك اإلجرامي لدى األحداث، كلية احلقوق والعلوم مباركة عمامرة،  (14)

 .47ص ، 2011-2010السياسية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
 .  34ص ين، دار اهلدى، يف التشريع اجلزائري، موسوعة الفكر القانو األحداث نبيل صقر ومجيلة صابر،  (15)
رمضان مخاري، جنوح األحداث بني العقوبة واإلصالح ومسؤولياهتم يف التشريع اجلزائري ودور الدرك  (16)

 .11، ص 2006-2005العليا للدرك الوطين، الوطين،مذكرة خترج املدرسة 
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حممد حيي قاسم النجار، حقوق الطفل بني النص والقانون، والواقع وأثره على جنوح األحداث، دراسة  (17)
، ص 2013يف علم االجتماع القانوين، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لينان، 

160 . 
منشورات احلليب احلقوقية،  غالية رياض النبشة، حقوق الطفل بني القوانني الداخلية واالتفاقيات الدولية، (18)

 .44، ص 2010بريوت، لبنان، 
، يتضمن قانون محاية الصحة وترقيتها، اجلريدة 1985فيفري  16املؤرخ يف  85/05القانون رقم  (19)

 .1985فيفري  17الصادرة يف  08الرمسية رقم 
سياسة والقانون، رمضان قنديل، احلق يف الصحة يف القانون اجلزائري، دراسة حتليلية مقارنة، دفاتر ال (20)

 .224، ص 2012، جانفي 6جامعة بشار، اجلزائر، العدد 
عبد العزيز سعد، اجلرائم الواقعة على نظام األسرة، الطبعة الثانية، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية،  (21)

 . 46، ص 2002
راسة مقارنة، دار حممد محيد الرصيفان العبادي، حقوق الطفل يف التشريعات الوضعية واملواثيق الدولية، د (22)

 . 91، ص 2013وائل للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األردن، 
 .73حممد محيد الرصيفان العبادي، مرجع نفسه، ص  (23)
 .25غالية رياض النبشة، مرجع سابق، ص  (24)
 .91حممد محيد الرصيفان العبادي، مرجع سابق، ص  (25)
من قانون األسرة اجلزائري، اجلريدة  05/02 املعدهل واملتمهم باألمر 84/11من القانون  62املادة  (26)

 .18، ص 2005فيفري  27، املؤرخ يف 15الرمسية، العدد 
دراسة مقارنة، دار  اجلامعة  -بوحلية شهرية، حقوق الطفل بني املواثيق الدولية وقانون العقوبات اجلزائري (27)

 .   2001اجلديدة، اإلسكندرية، 
احلمل وإّناء حالة احلمل قبل موعد الوالدة هو إسقاط على: "من قانون العقوبات  304نصت املادة  (28)

، املتضمن قانون العقوبات اجلزائري املعدهل 1966املؤرخ يف يونيو  66/156الطبيعية من األمر 
 .  1966يوليو  11، صادرة بتاريخ 44، اجلريدة الرمسية، العدد 2009واملتمهم، 

للطفل يف القانون اجلزائري، رسالة ماجستري يف العلوم اجلنائية بدر الدين حاج علي، احلماية اجلنائية  (29)
 .19، ص 2010-2009وعلوم اإلجرام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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ممدوح حسن العدوان، االضطرابات النفسية للمرأة بعد الوالدة وأثرها على اجلرمية والعقاب يف التشريع  (30)
، ص 2015، 02، العدد 42علوم الشريعة والقانون، اجمللد  دراسة حتليلية، دراسات –اجلزائي األردين 

702. 
لقد تأثهر املشرهع اجلزائري خبصوص أحكام قانون العقوبات املتعلهقة بالعنف، مبا جاء يف القانون الفرنسي  (31)

جيرهم  1963ماي  6، وقد ظله التشريع الفرنسي إىل غاية صدور قانون 1992قبل إصالحه سنة 
أعمال العنف واجلرح فحسب، وأضاف غليها صدور القانون املذكور ويعاقب على الضرب 

Violence  والتعديVoie de fait ليحذف عبارة اجلرح  1982فيفري  2، مث جاء قانون
لكوّنا تقتضي إمها الضرب وإمها أعمال العنف، يف حني مازال املشرهع اجلزائري يعتمد التقسيم الرباعي 

اجلرح، اعمال العنف، التعدي. انظر أحسن بوسقيعة، الوجيز يف  جلرائم العنف العمدية، الضرب،
القانون اجلنائي اخلاص )اجلرائم ضد األشخاص واجلرائم ضد األموال(، اجلزء األوهل، دار هومة للطباعة 

 . 49، ص 2003والنشر، اجلزائر، 
لة ماجستري يف القانون فاروق خليل، الطفل العريب يف ظل االتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق الطفل، رسا (32)

-2006الدويل والعالقات الدولية، جامعة بن يوسف بن خدة، كلية احلقوق، بن عكنون، اجلزائر، 
 . 48، ص 2007

، املتضمهن القانون التوجيهي للرتبية، منشور على الرابط 2008جانفي  3املؤرخ يف  08/04القانون رقم  (33)
 http://www.djelfa.info/vb/showthred.php?T1372894التايل:

، منشور 2009مارس  10املؤرخ يف  96أبو عالء، نفائس املدرسة اجلزائرية، ملتقى االسرة الرتبوية، املنشور رقم  (34)
 http://www.nfaes.net.htmlعلى الرابط التايل:

، 956، اجمللة القضائية 03/01/1995بتاريخ:  128928، ملف رقم 329، 326انظر املادتني  (35)
 ، غري منشور.15/05/1990بتاريخ  446. والقرار رقم 249ص 

حممد  ائي، جامعةعبد املالك رمازنية، احلماية اجلنائية للتشريع، مذكرة ماجستري يف احلقوق، ختصص جن (36)
 .2014-2013خيضر، بسكرة، 

 .92، ص 2005حممد صبحي، شرح قانون العقوبات اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  (37)
 بة الوفاء القانونية، اإلسكندريةبندق، املرأة والطفل وحقوق اإلنسان، الطبعة الثانية، مكت أنوروائل  (38)

 .149مصر، 

http://www.djelfa.info/vb/showthred.php?T1372894
http://www.nfaes.net.html/
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 .263لألمم املتحدة رقم قرار اجلمعية العامة  (39)
املتعلهق    2004ديسمرب  25لقعدة املوافق لـ ذي ا 13، املؤرخ يف 04/18من القانون رقم  2املادة  (40)

واالجتار غري املشروع هلا، اجلريدة الرمسية، العدد االستعمال بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية وقمع 
 .2004ديسمرب  26، الصادرة بتاريخ 83

 .  19/04/1975املؤرخ يف  75/26من األمر  14املادة  انظر (41)



1 
 

 بعنوان:مقال علمي 

 "مسؤولية المهندس والمقاول عن تهدم المنشآت والمباني طبقا للتشريع الجزائري" 

  ةمقدم
 حول: في إطار مسطرة إجرائية

" آليات الوقاية من األخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى في القانون الجزائري والقوانين 
 المقارنة" "

كلية الحقوق والعلوم مخبر القانون الخاص للالوطني في إطار تحضير فعاليات الملتقى و 
 -الشلف  -حسيبة بن بوعلي جامعة  السياسية

 2017ديسمبر  02و  01يومي المنظم 
 

: إعدادمن   

 د. حاج بن علي محمد

بكلية الحقوق والعلوم السياسيةمحاضر أستاذ   

–الشلف  –جامعة حسيبة بن بوعلي   

 

 mohamed.hadjbenali@yahoo.frالبريد االلكتروني:

 
 
 

- 2017 - 
 



2 
 

 : ةـــمقدم
إن متطلبات التنمية العمرانية يف جمال املشاريع العامة الكربى أصبحت اليوم متزايدة، فقد أقيمت املباين 

واليت  ،تربمها اإلدارةواملنشآت العامة بأشكاهلا وأحجامها املختلفة من خالل عقود األشغال العامة واخلاصة اليت 
تعهد مبقتضاها إىل شخص من أشخاص القانون اخلاص بالقيام بعمل متصل بعقار يف مقابل أجر حتقيقا للمنفعة 

هذه السرعة يف أعمال البناء أسفرت عن العديد من  ؛ولقد رافق ذلك السرعة يف إجناز املشاريع املعمارية .العامة
لصاحب  تسليمهما كليا أو جزئيا أو ظهور عيوب هتدد سالمته ومتانته بعد املشاكل املتعلقة بتهدم البناء هتد

العمل. وعليه تبدو أمهية البحث يف هذا املوضوع بالنظر خلطورة هتدم املباين واملنشآت اهلامة، سواء كان بالنسبة 
ب العمل حال لصاحب العمل أو املتضرر من جراء ذلك التهدم، إضافة إىل ذلك أن هذه العيوب ال تظهر لصاح

تسليمه البناء، وإمنا تظهر بعد مدة من استخدام البناء قد تصل إىل عدة سنوات. وكثرة حاالت هتدم األبنية 
واملنشآت بعد تسليمها ألصحاهبا زاد من أمهية مسؤولية املهندس املعماري واملقاول لكوهنما املسؤولني املباشرين 

إىل وضع قواعد قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام لردع املقاولني  عن أعمال البناء والتشييد، مما دفع املشرع
وقد تكون مسؤولية املهندس واملقاول مسؤولية  ، واملهندسني للتعامل معهم فيما يقومون به بالنسبة للغش املهين

 تضامنية. 
دي واالجتماعي وحىت أيضا حتتل املشاريع الكربى وأعمال البناء والتشييد مكانة هامة على املستوى االقتصا

تقل أمهية عن حاجته إىل العمل والتعليم، ويقوم بأعمال البناء والتشييد  الثقايف، فحاجة اإلنسان إىل السكن ال
وهذا يعين تنوع املتدخلني يف ميدان البناء، فمنهم املقاولون واملهندسون مبختلف  ،غالبا أشخاص مهنيون

 يف الكهرباء وشبكات الغاز واملياه وتركيب املصاعد واملراقبني ختصصاهتم من معماريني وإنشائيني وخمتصني
العقاريني واملراقبني التقنيني، ويعترب عقد املقاولة من أهم الوسائل القانونية املستعملة يف ممارسة البناء، حبيث خيضع 

ضع أيضا لقواعد قانون وخي ،وما بعدها 549 هذا العقد الوارد على املباين ألحكام القانون املدين، خاصة املادة
املتعلق بالتهيئة والتعمري، أما إذا كانت الدولة باملفهوم الواسع هي  90/29التهيئة والتعمري، خاصة القانون رقم 

الذي  10/236صاحبة املشاريع الكربى فإهنا تلجأ إلبرام الصفقات العمومية وختضع للمرسوم الرئاسي رقم 
 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية.

ا مير تشييد املباين واملنشآت الثابتة بثالثة مراحل رئيسية، املرحلة األوىل: هي إجناز الدراسة اخلاصة مبشروع كم
البناء ويقوم املهندس املعماري مبوجب عقد مقاولة يربم بينه وبني صاحب املشروع. املرحلة الثانية: مرحلة تنفيذ 

ب العمل بعقد مقاولة. احمللة الثالثة: هي مرحلة التسليم وهذه املشروع ويقوم هبا املقاول البناء ويرتبط مع صاح
 تنهي االلتزامات بني األطراف بل ميتد التزامهم ملدة عشر سنوات كاملة. األخرية تنهي عقد املقاولة ولكنها ال

العقدية العشرية : ما هو مدلول املسؤولية املدنية ةالتالياإلشكالية فإن موضوع املداخلة يطرح  وتبعا ملا تقدم
؟ ولإلجابة على هذه بالنظر للنظام القانوين املتبع ، وكيف تتحدد طبيعتها القانونيةللمهندس املعماري واملقاول

 التالية: النقاطاإلشكالية قسمنا املوضوع إىل 
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 :نطاق المسؤولية للمهندس المعماري والمقاول -أوال
حتديدا يف ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي واحلضاري يف إن هذه املسؤولية يف الوقت احلاضر أصبحت أكثر 

العامل، حيث تناولت التشريعات جوانب هذه املسؤولية حمددة أبعادها مبا ينسجم ومستلزمات متطلبات مهنة 
فاملشروع ميكن أن يتأثر بشكل مباشر وذلك بسبب وضع  .البناء اليت تشعبت وتداخلت مع بعضها البعض

السقوط، ويضمن املهندس إىل وبالتايل يف النهاية يؤدي  ،تفي بالغرض املطلوب عدات المواصفات أو تثبيت م
املعماري واملقاول ما حيدث خالل عشر سنوات من هتدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو ما أقاموه من 

من القانون املدين  554حىت ولو كان التهدم ناشئا عن عيب يف األرض ذاهتا وفقا لنص املادة  ،ةتمنشآت ثاب
ما مل يكن املتعاقدان قد أرادا أن تبقى  ،قامة املنشآت املعيبةإلرب العمل كان التهدم عائد إلجازة أو   ،1اجلزائري

من وقت متام العمل وتسليمه ويكون وتبدأ مدة هذه السنوات العشر  .هذه املنشآت مدة أقل من عشر سنوات
حيث أصبح الضمان يشمل التهدم الكلي أو اجلزئي  .باطاًل كل شرط يقصد به اإلعفاء أو احلد من هذا الضمان

أن املسؤولية العشرية اخلاصة باملهندس  ، علىمبا يف ذلك العيوب اليت يرتتب عليها هتديد متانة البناء وسالمته
  .؛ مما يستدعي حتديد أشخاص وموضوع هذه املسؤولية2ذات طابع استثنائي تعترباملعماري واملقاول 

كل من مضت على مزاولته اهلندسة يف مرتبة مهندس مدة هو  املهندس املعماري  المهندس المعماري: -أ
مخس سنوات وله عندئذ أن يقوم بتحمل مسؤولية املشاريع اهلندسية وختطيطها وتنسيق أعمال املتخصصني يف 

ووفقًا للتعريف السابق فاملهندس املعماري هو شخص  احلقول اهلندسية املختلفة فيها دون حتديد لتخصصه.
 .ويسجل يف نقابة املهندسني هبذه الصفة ،3خرآمتخصص يتمتع بصفات غري عادية ومتميزة عن أي شخص 

اوالت ويكون حائزاً على هوية أما املقاول فيعرف بأنه الشخص الطبيعي الذي يزاول أعمال املق المقاول: -بــ
تسجيل وتصنيف املقاولني. ونظرًا خلصوصية هذا النوع من املسؤولية فأهنا تطبق على دائرة معينة من األشخاص 
دون غريها، وهذه الدائرة تتحدد من حيث األشخاص املسؤولون عن الضمان واألشخاص املستفيدون من أحكام 

ذلك أن ختصيص أعمال البناء حبسب ما مقتضياته من تصميم وفحص الرتبة وتصاميم .هذه املسؤولية اخلاصة
التأسيسات الكهربائية وتوزيعها على الوحدات واألجزاء املشرتكة يف البناء وتصاميم التربيد والتدفئة وتوزيع املياه 

                                                           

-05املتضمن القانون املدين اجلزائري املعدل واملتمم إىل غاية قانون  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75األمر الصادر حتت رقم  - 1
 .2005يونيو  26املؤرخ يف  10

الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية. راجع يف  07/10/2010/ املؤرخ يف 10/236من املرسوم الرئاسي رقم  02أنظر املادة   - 2
 .145،ص2008ذلك قدوج محامة، عملية إبرام الصفقات العمومية يف اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الثانية 

، 2009هشام علي الشهوان، املسؤولية املدنية للمهندس االستشاري يف عقد املقاولة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل  د. -  3
 .27ص
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هم كلهم وصف وصرفها، كلها تصاميم هندسية يقوم بوضعها واإلشراف على تنفيذها مهندسون صدق علي
 .4املهندس املعماري وهي تصاميم تقوم عليها سالمة البناء ودميومته

يقع يف مقدمه األشخاص املستفيدين وفقاً لقواعد املسؤولية اخلاصة رب العمل املرتبط بعقد رب العمل:  -جــ
حيث يعمل  ،اف عليهوالقيام بتنفيذ العمل واألشر  ،أشغال عامة مع املهندس واملقاول لوضع التصميمات الالزمة

املقاول واملهندس حلساب رب العمل ومصلحته، ولذلك كان رب العمل هو املستفيد األول من أحكام هذه 
فهو الذي يتضرر مباشرةً  من جراء حدوث التهدم الكلي أو اجلزئي أو ظهور عيب يهدد متانة  ؛املسؤولية اخلاصة

 .5رار على املقاول أو املهندس أو تبعاً لظروف احلالالبناء وسالمته. فيستطيع أن يرجع بضمان هذه األض
أما العيب يف عملية التشييد فقد يكون راجعاً  إىل عدم مراعاة الرتتيب الزمين بني  عيب التشييد: -د

ن أأو العيب يف املواد املستعملة يف عملية التشييد أو العيب يف األرض دائم ب ،العمليات املختلفة املكونة للبناء
كما قد يكون العيب راجعاً  إىل التصميم نفسه   .غري صاحلة إلقامة منشآت عليها كاألرض الطينية مثالتكون 

أو  ،ويكون من شأن هذا العيب إحلاق ضرر باملبىن أو املنشأة الثانية ،لعدم مراعاة األصول الفنية يف مهنة اهلندسة
  خمالفة التصميم للقوانني واألنظمة.

كفحص خصائص   ؛جراء أحباث ودراسات وفحوص يف اإلنشاءات الكبريةإتقضي بفأصول الفن اهلندسي 
األرض اليت يشيد عليها البناء وطبيعتها ودرجة حتملها وحتديد عمق ومتانة األساس وفحص وتقرير طبيعة املواد 

الالزمتني  اليت يقتضي استخدامها. وبال شك فان هذه األمور تتطلب توافر الكفاءات واملقدرة الفنية والعلمية
 إال ،فيمن يقوم بأعداد مثل هذه التصاميم ولكن بالرغم من متتع واضع التصميم بالكفاءة الفنية واملقدرة العلمية

وقد يتجاوز  ،أنه قد ال يبذل العناية الكافية للحيلولة دون وقوع اخلطأ يف التصميم فيصبح معيباً  من الناحية الفنية
مما قد يؤدي إىل ظهور العيوب اليت يرجع أصلها إىل  ،صد التقليل من التكاليفاملهندس االحتماالت املقبولة بق

وقد خيالف التصميم الشروط والقيود اليت تتطلبها القوانني واألنظمة اخلاصة باإلنشاءات أو أية قوانني . التصميم
 ،طق النفطية واملعدنية وغريهاكقوانني التنظيم والتخطيط العمراين والدفاع املدين واآلثار واملنا  ،أخرى ذات عالقة

ن ذلك قد يؤدي إىل إجبار املالك من قبل السلطة املختصة على هدم على هدم البناء أو إزالة املخالفة النامجة إف
ملخالفة ما نصت عليه القوانني واألنظمة وبذلك يتعرض  ،عن ذلك اليت سببها خطأ املهندس يف تصميم معيب

 .6لتغطية اإلضرار املادية احلاصلة من جراء ذلكاملهندس للمسؤولية القانونية 
                                                           

ة املهندس لطف اهلل احلاج، املسؤولية عن البناء الواقع واملرجتى، املؤمتر العلمي السنوي لكلية احلقوق، جامعة بريوت العربية، اجملموع - 4
، الطبعة املتخصصة يف املسؤولية القانونية للمهنيني، اجلزء الثاين، املسؤولية املهنية للمهندسني واحملامني، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت

 .21،ص2003. راجع د. حممد ماجد، العقود اهلندسية، احمللية الدولية، دار الكتب القانونية، احمللة الكربى، 26،ص2004الثانية 
 

5 - Jourdain Patrice, responsabilité civil, responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle, 

Dalloz, paris, 2004, p.93.  

عادل عبد العزيز، مسؤولية املقاول واملهندس املعماري عن ضمان متانة البناء يف القانون املدين األردين  دراسة مقارنة، رسالة  د. - 6
 .38، ص2007ماجستري 
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إىل سبب مادي أو  –كما بينا   –وسواء كان هذا عائداً   ،فبمجرد حدوث  التهدم أو العيب بأي صفة كانت
ولكن بشرط  ،ن ذلك يعد سببًا النعقاد مسؤولية املهندس االستشاري أو املقاول أو املهندس املعماريإف ،قانوين

وال بد من اإلشارة إىل . وليس عائداً إىل سبٍب أجنيب كما سنرى ألحقاً  ،هدم خالل فرتة الضمانأن يكون هذا الت
قامة مثل هذه إأن املهندس يضمن العيب أو التهدم الذي يلحق بالبناء حىت ولو كان صاحب العمل قد أجاز 

هو ذلك العيب الذي ميكن كشفه  ؛كما أن العيب يف األرض املوجب ملسؤولية املهندس واملقاول. املنشآت املعيبة
فيخرج من هذه الدائرة بالرجوع إىل اخلرائط اجليولوجية ملعرفة التأريخ  .طبقًا ألساليب الفن اهلندسي وطرقه

اجليولوجي لألرض وما شابه ذلك من أمور خترج عن نطاق اجملال اهلندسي، ويقع على رأس األشخاص املسؤولني 
املقاول واملهندس اللذين يباشران عملية البناء وهؤالء يكونان  ،ملسؤولية اخلاصةعن هتدم البناء وفقًا ألحكام ا

 .7مرتبطني مع رب العمل بعقد مقاولة
 :والمقاول المعماري التكييف القانوني لمسؤولية المهندس -ثانيا

املعماري واملقاول من  إن الطبيعة القانونية هلذه املسؤولية هي مسؤولية عقدية نابعة عن العقد املربم بني املهندس
وصاحب العمل من جهة أخرى، ومن البديهي يف جمال املسؤولية العقدية ضرورة وجود عقد صحيح أطرافه  ،جهة

وكون الضرر ناجتا عن اإلخالل بااللتزامات العقدية املنصوص عليها يف  ،املهندس واملقاول وصاحب العمل املضرور
 . 8صلب العقد، إضافة إىل املسؤولية التقصريية والقانونية املتعلقة بالنظام العام

ن عقد املقاولة ينشأ على عاتق املهندس املعماري واملقاول التزم بضمان سالمة البناء من املخاطر اليت قد كما أ
اليت  و أن دعوى الضمان العشري  .ا خالل فرتة الضمان، وهو التزام مستقل عن التزام التشييد والبناءيتعرض هل

تقع على عاتق املهندس املعماري واملقاول جتاه رب العمل،  ،مدين جزائري 554قررها املشرع اجلزائري يف املادة 
ناء، وتدخل يف تنظيمها بأحكام آمرة لكل عقد مقاولة على الب املشرعتقوم على مسئولية عقدية أوجدها 

، أّصل مبقتضاها لطبيعة خاصة هلذه املسؤولية العشرية تتسم بالتشديد يف 9العتبارات تتعلق باملصلحة العامة
 التعامل مع املهندس واملقاول، لتتضح معاملها على النحو التايل:

  العشرية: ةللمسؤوليالطبيعة العقدية  -أ
إذ هي مسؤولية مفرتضة بقوة ؛ املسؤولية العشرية نوع من املسؤولية العقدية خصها املشرع بأحكام مشددة تعد

فاملهندس املعماري ارتبط مع رب العمل بعقد مقاولة موضوعه وضع تصميم بناء أو منشأة  ؛10القانون وتضامنية

                                                           

 .116ص ،1987أمحد سعيد أملؤمين، مسؤولية املقاول واملهندس يف عقد املقاولة، مكتبة املنار للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  د. - 7

 .45، ص1995، 19غنام حممد غنام، املسؤولية اجلنائية ملشيد البناء، املقاول واملهندس، جملة احلقوق، جامعة الكويت، العدد  د. - 8

، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف القانون املدين، نظرية االلتزام بوجه عام اجمللد األول العقد، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية د. - 9
 .83،ص 1981مصر

قوق جامعة حممد ناجي، مسؤولية املعماريني بعد متام األعمال وتسليمها مقبولة من رب العمل، رسالة دكتوراه يف القانون، كلية احل - 10
 .86، ص1998القاهرة، 
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لة مضمونه القيام بعملية البناء وفقا واملقاول ارتبط أيضا مع رب العمل بعقد مقاو . واإلشراف على تنفيذه
للتصميم اهلندسي املقدم إليه. فإذا تضرر رب العمل من جراء خطأ املهندس املعماري واملقاول وتوافرت األركان 
الثالث وهي اخلطأ والضر والعالقة السببية، أصبح املهندس املعماري واملقاول ملتزمان بتعويض رب العمل املضرور 

 رر.عما أصابه من ض
واألصل يف التعويض أنه يكون عيين يتمثل يف إلزام املسؤول بإعادة احلالة إىل ما كانت عليه من قبل وقوع  

بأن يقوم املهندس املعماري أو املقاول بإعادة بناء اجلزء وذلك مدين جزائري،  164الضرر وفقا ملنطوق املادة 
قد يقتضي األمر إعادة تشييد البناء بكامله وبعض األجزاء املتهدم أو إصالح العيوب اليت هتدد سالمة البناء، بل 

وال يعترب العيب يف الرتبة اليت أقيم عليها البناء  السليمة املرتبطة باألجزاء املعيبة إذا اقتضت طبيعة الفن املعماري،
ما هبا من  من قبيل القوة القاهرة اليت تنفي مسئولية املهندس املعماري، ألن دراسة الرتبة وخصائصها وكشف

 .11عيوب لتاليف نتائجها الضارة تعد من أولويات مهام وظيفته
  :مسؤولية العشريةالطبيعة التضامنية المشددة لل -بــ

فجعل  ؛لقد حرص املشرع اجلزائري على التشديد يف املسؤولية العشرية خالفا للقواعد العامة للمسؤولية العقدية
من جهة املهندس املعماري واملقاول مسؤولني مسؤولية تضامنية مشددة ترتتب على اإلخالل بالتزام بتحقيق 

فال ميكن للمهندس املعماري واملقاول نفيها بإثبات انتفاء اخلطأ من  . ال تنتفي إال بإثبات السبب األجنيب ،نتيجة
وأيضا وهي مسؤولية تضامنية بني  تهدم البناء وال يوجد العيب.جانبهما باختاذ مجيع االحتياطات الالزمة حىت ال ي

ويعترب هذا التضامن قائما بقوة  .املهندس املعماري واملقاول ملدة عشر سنوات بعد تاريخ تسليم البناء واملنشآت
ك ملا كان تأكيدا على الطبيعة العقدية للمسؤولية العشرية، إذ أنه لو مل تكن كذليف املقابل يعد كما  ،القانون

 .املشرع اجلزائري حباجة إىل النص صراحة على هذا التضامن
 :شروط قيام المسؤولية للمهندس والمقاول -ثالثا

يشرتط لقيام املسؤولية العشرية للمهندس املعماري واملقاول أن يرتبط األطراف بعقد مقاولة حمله تشييد أو إقامة 
هبا يهدد سالمة ومتانة البناء، وأن حيصل التهدم أو يتبني العيب  منشأة ثابتة، وأن تتهدم املنشأة أو ظهور عيب

 إالتقوم مسؤولية املهندس املعماري واملقاول  خالل مدة الضمان املقدرة بعشر سنوات من وقت تسليم البناء ال
 إذا توفرت بعض الشروط الضرورية وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

 :مقاولة يكون محله تشييد مبنى أو إقامة منشأة ارتباط الطرفين بعقد: الشرط األول -أ
حتقق إال عن طريق رابطة عقدية بني املهندس املعماري واملقاول وصاحب  املسؤولية املدنية العشرية الن إ 

من القانون املدين اجلزائري  554تضمنته املادة  املشروع الذي يكون موضوعه إقامة مباين أو منشأة ثابتة، وهذا ما

                                                           

أمحد شعبان حممد طه، املسؤولية املدنية عن اخلطأ املهين، لكل من الطبيب والصيديل واحملامي واملهندس املعماري، دار اجلامعة  د. - 11
 .269، ص2010اجلديدة اإلسكندرية، الطبعة األوىل 
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اليت تتعلق بالضمان الكامل خالل عشرة سنوات تبدأ من وقت تسليم املشروع لصاحب العمل.  ؛ا األوىليف فقرهت
ويشرتط أيضا أال يكون املهندس واملقاول يؤديان العمل حتت إشراف ورقابة وتوجيه صاحب املشروع، ففي هذه 

و إقامة منشأة أو تشييد بناء مثل احلالة تكون املسؤولية تقصريية وليست عقدية، أيضا جيب أن يكون العمل ه
اجلسور وشق والطرق والسدود وخزانات املياه املالعب الرياضية واألبراج والفنادق، والقاعدة املتبعة يف هذا املوضوع 

 .12هو األخذ بالتفسري الواسع ألن املوضوع فقري من االجتهاد القضائي واآلراء الفقهية
 :تهدم البناء أو المنشأة أو ظهور العيب الذي يهدد متانة البناء أو سالمته الشرط الثاني: -بـ
من القانون املدين  554 املسؤولية املدنية اخلاصة باملهندس املعماري واملقاول اليت تنص عليها املادةإن  

رجة عالية ال تتضمن األضرار احلقيقية فحسب، بل إن الضمان يتعلق بنوع خاص من الضرر على د ،اجلزائري
جدا من اجلسامة وهو إما هتدم البناء أو املنشأة بصورة كلية أو جزئية أو أصيبت بعيب خطري يرتتب عليه هتديد 

والتهدم هو تفكك البناء أو انفصاله عن األرض أو احنالل الرابطة اليت تربط بني  متانة البناء أو سالمته. 
لتنفيذ أو يف املواد املستعملة أو يف األرض ذاهتا إذا كان من أجزائه، سواء هذا العيب راجع إىل التصميم أو ا

املمكن كشفه طبقا للقواعد الفنية والتقنية، إال إذا كان هناك قوة قاهرة فإهنا تعفي املهندس املعماري واملقاول من 
 .13املسؤولية

ان وهي عشرة أن يحدث تهدم البناء أو المنشأة أو يظهر العيب خالل مدة الضمالشرط الثالث:  -جـ
  :سنوات

من القانون املدين اجلزائري نتيجة  554 تقوم املسؤولية املدنية العشرية للمهندس املعماري واملقاول وفقا للمادة
لتهدم البناء أو املنشأة أو ظهور عيب من شأنه يهدد متانة وسالمة املنشأة، أن حيدث هذا التهدم خالل املدة 

املشروع بصفة هنائية. ومن هذا املفهوم البد من حتديد تاريخ بأن سريان املدة احملددة من تاريخ تسلم صاحب 
القانونية احملددة حىت ميكن حساهبا ملعرفة ما إذا كان العيب أو اخللل الضار بالباء أو املنشأة قد ظهر خالل الفرتة 

وجهة إليه وبعد إنذار ريمي من احملددة أم بعدها، إال إذا امتنع صاحب املشروع عن تسلمه بالرغم من الدعوة امل
من  558املهندس املعماري واملقاول من دون سبب مشروع فتبدأ املدة من تاريخ اإلنذار، وهذا ما تضمنته املادة 

القانون املدين اجلزائري، ويف هذه احلالة تكون املسؤولية إما تقصريية طبقا للقواعد العامة أو مسؤولية حارس البناء 
 .14عملة يف البناءواألشياء املست

                                                           

، 2007إبراهيم سيد أمحد، مسؤولية املهندس واملقاول فقها وقضاء، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، الطبعة األويل  د. - 12
 .07ص

يمري عبد السميع، مدى مسؤولية املهندس االستشاري مدنيا يف جمال اإلنشاءات، مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع،  د. - 13
 .37، ص 2000اإلسكندرية، الطبعة األويل 

عماري، مكتبة اإلشعاع الفنية، يمري عبد السميع، املسؤولية اجلنائية يف البناء واهلدم للقائمني بالتشييد املالك واملقاول واملهندس امل د. - 14
 .34، ص2000الطبعة األوىل 
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 :أحكام المسؤولية للمهندس المعماري والمقاول -رابعا
بعد أن بينا فيما سبق نطاق املسؤولية العشرية للمهندس واملقاول وكيفية حتققها وبينا الطبيعة القانونية هلذه 

حيث يتمثل هذا  ،قاولنتناول يف هذا املبحث جزاء اإلخالل بااللتزامات من قبل املهندس املعماري وامل، املسؤولية
  .اجلزاء بالضمان العشري هلذه املسؤولية كما تثار مسألة مدى إمكانية اإلعفاء أو احلد من هذه املسؤولية

 :ضمان المهندس والمقاول للمسؤولية العشرية -أ
اليت قد  لقد أوجب املشرع اجلزائري على املهندس املعماري واملقاول االلتزام بضمان سالمة البناء من املخاطر

يتعرض هلا خالل مدة الضمان، وهي عشر سنوات تبدأ من يوم تسليم املنشأة أو البناية، وهي مسؤولية عقدية 
ومن  .أوجدها القانون لكل عقد مقاولة على البناء ونظمها بقواعد قانونية وأحكام آمرة تتعلق باملصلحة العامة

إذ هي  ؛من املسؤولية العقدية خصها املشرع بأحكام مشددةهذا املدلول فإن املسؤولية العشرية ما هي إال نوع 
مسؤولية مفرتضة بقوة القانون وتضامنية يف نفس الوقت مرتبطة جبملة من االعتبارات االجتماعية واالقتصادية 

 . 15والسياسية والفنية املعقدة
مع صاحب العمل خاصة  وقد وضع املشرع اجلزائري أحكاما خاصة تنظم العقد الذي يربمه املهندس املعماري

فقد شدد من مسؤولية املهندس واملقاول، وذلك نظرا ملا يرتبه هتدم املباين من أضرار جسيمة  ؛فيما يتعلق بالضمان
من  554 حيث تنص املادة ،دليل واضح على ذلك 2003بشرية أو مادية، وما حدث يف زلزال بومرداس 

املهندس املعماري واملقاول متضامنني ما حيدث خالل عش سنوات من القانون املدين اجلزائري على " أن يضمن 
هتدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مباين أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى، ويبدأ سريان املدة منذ قبول العمل 

 .16من قبل رب العمل، وقد يتعرض املهندس املعماري إىل املسؤولية التأديبية
اري واملقاول بضمان العيوب يف املنشآت الثابتة هو التزام بتحقيق نتيجة وليس التزام ن التزام املهندس املعموأل

وال حاجة الن يثبت خطأ  ،ببذل عناية. فيكفي أن يثبت صاحب العمل أن هناك عيوبًا يف املنشآت الثابتة

                                                           

أوت  14املؤرخ يف  06-04املعدل واملتمم بقانون رقم  1994ماي  18املؤرخ يف  07-94انظر:  املرسوم التشريعي رقم  - 15
. أنظر أيضا: القرار الوزاري املشرتك 2004لسنة  51رقم  .ر اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماري ج.  املتعلق بشروط 2004

 04املؤرخ يف  الذي يتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ األشغال يف ميدان البناء املعدل واملتمم بالقرار الوزاري املشرتك 1988ماي  15املؤرخ يف 
 .2001سنة  45رقم  .ر ، ج.2001جويلية 

 
16 - Zerguine ramtane, considérations sur la responsabilité de droit commun du constructeur, revue 

algérienne de science juridiques économiques, faculté de droit Alger, N0 2, 1986, p.230. Voir aussi, 

Laidouni maouia, éléments d’introduction al ‘urbanisme, casbah édition Alger 2000,p.105. 

الذي حيدد مطابقة  08/15من القانون رقم  6املتعلق بالتهيئة والتعمري، وكذا املادة    90/29من القانون رقم  52أيضا: املادة انظر 
 البيانات وإمتام إجنازها.
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وة القاهرة أو خطأ بإثبات السبب األجنيب بالق إالاملهندس أو املقاول اللذين ال يستطيعان نفي مسؤوليتهما 
 وهنا ال ينفي املهندس أو املقاول وقوع اخلطأ وإمنا ينفي العالقة السببية بني اخلطأ والضرر.  ،صاحب العمل

 ،ن الطريقة املثالية إلزالة الضرر هي إزالته وحموه مىت كان ذلك ممكناً وبتحقق التزام املهندس املعماري واملقاول فإ
ة اليت كان عليها قبل وقوع الضرر، وهذا هو التعويض العيين حيث يطلب من ليعود املتضرر إىل نفس احلال

فإذا مل يقم كل من املقاول  .املهندس أو املقاول إعادة بناء ما هتدم من املباين أو إصالح العيوب اليت تظهر فيها
بالطلب من  واملهندس اختياريًا بإصالح الضرر، فإن لصاحب العمل اللجوء إىل القضاء للحصول عل حقه.

ما أن يكون تعويضًا نقديًا أو ، وإالتعويض مبقابل أو ،احملكمة احلكم له على املهندس واملقاول بالتعويض العيين
ويشمل التعويض ما حلق صاحب العمل من خسارة وما فاتٌه من مكسب ومبا أن مسؤولية  .تعويضًا غري نقدي

الضرر املباشر املتوقع وغري املتوقع، ذلك ألن املسؤولية التعويض  ويشملاملقاول واملهندس مصدرها القانون، 
 القانونية تعادل املسؤولية التقصريية إن مل تكن أشد منها.  

 :حاالت انتفاء المسؤولية العشرية للمهندس والمقاول -ب
جيوز أن جيوز االتفاق على احلد أو اإلعفاء منه، فال  ن ضمان املهندس واملقاول يعترب من النظام العام الإ

يشرتط املهندس أو املقاول يف عقد املقاولة العامة أنه مبجرد تسليم صاحب العمل للبناء تسليمًا هنائيًا تربأ ذمة 
املهندس أو املقاول من الضمان عن مجيع العيوب الظاهرة واخلفية على السواء، يف حني أن العيوب اخلفية ال جيوز 

ق على االشرتاط بأن يكون الضمان ملدة مخس سنوات من وقت تسلم اإلعفاء من ضماهنا، كما ال جيوز االتفا
العمل بدالً  عن عشر سنوات أو أن يقتصر الضمان على عيوب معينة أو ال يشمل الضمان عيوبًا معينة، فكل 

 .هذه االتفاقات باطلة ملخالفتها للنظام العام
 إالفال ميكن دفع املسؤولية  ،السابق بيانه إذن مىت حتققت املسؤولية املدنية للمهندس واملقاول على النحو

 : بإثبات السبب األجنيب الذي ال يكون للمهندس املعماري وال املقاول يد فيه وهذا السبب يتخذ الصور التالية
يد للشخص فيه، وال يستطيع دفعه  تعرف القوة القاهرة بأهنا احلادث غري املتوقع وال: القوة القاهرة -1

دث املفاجئ سبب أجنيب يعفي اتعترب القوة القاهرة أو احلو  .17يصبح تنفيذ االلتزام مستحيالويرتتب عليه أن 
ؤدي مباشرة تصورة من صور السبب األجنيب ، باعتبارمها ويقع عليه عبء إثباته بكافة الطرق ،املدين من املسؤولية
 وهي واقعة مستقلة عن إرادة اإلنسان وال ترتك للشخص االختيار وال قدرة التصرف. ،إىل حصول الضرر

واملقصود بعدم إمكانية التوقع ليس بالنسبة إىل احلوادث اليت مل يسبق وقوعها، وإمنا احلوادث اليت ال يستطيع  
من  جلوية على سبيل املثالتوقع حدوثها حىت من أشد الناس حيطة، وعلى ذلك تعد الزالزل والرباكني والغارات ا

إال أن األمر خيتلف بصدد الكوارث الطبيعية، مثل هطول األمطار  والعواصف، فهذه الظواهر ، قبيل القوة القاهرة

                                                           
، -دراسة مقارنة  -أنظر: د. مصطفى اجلمال، د. رمضان حممد أبو السعود، د. نبيل إبراهيم سعد، مصادر وأحكام االلتزام  - 17

 .  542، ص 2006منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل 
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ميكن توقع حدوثها على ضوء التقدم العلمي املعاصر، وعليه ال تعد قوة قاهرة إال إذا خرجت عن التوقع وكان من 
 املستحيل دفعها.

 احلادث املفاجئ الذي جيعل تنفيذ االلتزام مستحيالً  جيب أن تتوفر فيه الشروط التالية: اهرة أووالقوة الق
 جيب أن يكون احلادث أجنبياً عن املهندس واملقاول. -
 جيب أن يكون احلادث من غري املمكن توقعه. -
 جيب أن يكون احلادث غري ممكن دفعه. -

 ،اول واملهندس عما حيدث يف املباين أو املنشآت من هتدم كلي أو جزئيوقيام القوة القاهرة ينفي مسؤولية املق
ن إف ،ويقع عبء إثبات القوة القاهرة على املقاول واملهندس ،أو ما يظهر فيها من عيوب هتدد متانتها وسالمتها

  . العمل أثبتا ذلك تنتفي العالقة السببية ما بني فعل املقاول أو املهندس وبني األضرار اليت تصيب صاحب
ن خطأ صاحب العمل ينفي مسؤولية املقاول واملهندس عما حيدث يف املباين من إ: خطأ صاحب العمل -2

بشرط أن ينفرد ذلك اخلطأ الصادر عنه  ،هتدم كلي أو جزئي أو ما يظهر فيها من عيوب هتدد متانتها وسالمتها
يف إحداث الضرر، وأال يثبت خطأ من جانب املقاول أو املهندس، فإن ثبت خطأ يف جانبهما فإن مسؤوليتهما 

  . ال ترتفع كلية بسبب خطأ صاحب العمل، وإمنا يعد الضرر راجعاً  إىل خطأ مشرتك وتوزع املسؤولية فيما بينهما
خطأ يتمثل يف عدم االلتزام باالستشارة اهلندسية املقدمة إليه من املهندس ويشرتط  وقد يرتكب صاحب العمل

أن تكون االستشارة املقدمة إليه متفقة مع أصول املهنة، وأن ال يكون من شأن تطبيق االستشارة إحداث ضرر 
 بصاحب العمل. 

ني عمل املهندس واملقاول والضرر احلاصل خطأ الغري يعترب سبباً أجنبياً يقطع العالقة السببية ب: خطأ الغير -3
بصاحب العمل، ويقع عبء إثبات خطأ الغري على عاتق املهندس واملقاول، وأن هذا اخلطأ هو الذي أحدث 
النتيجة املتمثلة يف الضرر احلاصل بصاحب العمل ويقاس خطأ الغري باملعيار املوضوعي أي االحنراف عن سلوك 

 الشخص املعتاد.
الغري أجنبيًا عن عملية البناء والتشييد، وهي حاالت نادرة  إال أن ذلك ليس مستحيالً مثل  وقد يكون هذا

قيام الغري بعمليات حفر على أعماق بعيدة بالقرب من أساسات العقار حمل املسؤولية أو استخدام آالت ضخمة 
كلي أو جزئي، فإن من   سببت ارجتاج شديد يف األرض على مقربة من العقار وأدت إىل حدوث تصدع أو هتدم

شأن هذا اخلطأ إعفاء املقاول أو املهندس من مسؤوليتهما، بشرط أن ال يكونا مقصرين أصال كأن يضعا العقار 
على أساسات ضعيفة سامهت يف إحداث التصدع أو اخللل وتفاقمه، فعندئذ توزع املسؤولية على املهندس واملقاول 

ر. تلك هي حاالت انتفاء املسؤولية املدنية العشرية للمهندس واملقاول، والغري، كل وفق مسامهته يف إحداث الضر 
 . وبالتايل حاالت انتفاء الضمان العشري عليهما

 
  :ةـــخاتم
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فقبل  ؛ختضع املسؤولية العقدية للمهندس املعماري واملقاول من حيث شروطها املوضوعية إىل نظامني قانونني
تسليم البناء لصاحب العمل جيب تطبيق القواعد العامة للمسؤولية العقدية اليت يشرتط فيها املشرع اجلزائري وجود 
عقد صحيح بني األطراف، ووجود خطأ يرتكبه املهندس أو املقاول نتيجة إخالله ببنود عقد املقاولة احملدد اتفاقا، 

ا عن املهندس املعماري أو املقاول، وهو ما يعرب عنه بالعالقة إضافة إىل ضرورة ثبوت الضرر الذي يكون ناجت
 السببية. 

عند ما يتم التسلم النهائي للبناء من املقاول إىل رب العمل تبدأ سريان مدة الضمان الذي يتعلق مبسؤولية و 
باملسؤولية العشرية، وهي من القانون املدين اجلزائري املتعلقة  554 املهندس املعماري واملقاول وفقا لنص املادة

مسؤولية استثنائية مفرتضة بقوة القانون. أيضا لكي تتحقق املسؤولية العشرية جيب أن تتوافر بعض الشروط وهي 
حدوث التهدم الكلي أو اجلزئي أو ظهور عيب خفي يف البناء من شأنه هتديد متانة وسالمة البناء، أيضا جيب 

عشرية، حيث جند أن املشرع اجلزائري جعل سرياهنا يبدأ من تاريخ التسلم النهائي احرتام املدة الزمنية للمسؤولية ال
 للعمل من قبل رب العمل، وميتد لعشر سنوات كاملة غري قابلة للتوقف واالنقطاع.

يف مدينة بومرداس وما سببه  من  21/05/2003املالحظة اهلامة يف هذا املوضوع هي أنه بعد وقوع زلزال و 
املتعلق بالتهيئة  90/29ومادية يف املباين احلديثة، قام املشرع اجلزائري بتعديل وإمتام القانون رقم خسائر بشرية 

من أجل فرض إجراءات مشددة هتدف إيل رقابة  2004املؤرخ سنة  04/05والتعمري وذلك مبوجب القانون رقم 
 94/07بتعديل املرسوم التشريعي رقم  نشاطات البناء والتعمري وقمع املخالفات املرتبطة به، كما من جهة أخرى

، 04/06/2004املتعلق بشروط اإلنتاج املعماري ملمارسة مهنة املهندس املعماري، وذلك مبوجب القانون رقم 
 / املتعلقة مبخالفة قواعد اهلندسة املعمارية والتعمري وبني عقوبتها.50/54حبيث مت إلغاء بعض املواد املوجودة فيه/

 
 
 

 ر والمراجع:قائمة المصاد
 -Iالمؤلفات: 

 :أوال: باللغة العربية 
أمحد سعيد أملؤمين، مسؤولية املقاول واملهندس يف عقد املقاولة، مكتبة املنار للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، د. -

1987. 
املهندس لطف اهلل احلاج، املسؤولية عن البناء الواقع واملرجتى، املؤمتر العلمي السنوي لكلية احلقوق، جامعة  -

بريوت العربية، اجملموعة املتخصصة يف املسؤولية القانونية للمهنيني، اجلزء الثاين، املسؤولية املهنية للمهندسني 
 . 2004طبعة الثانية واحملامني، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، ال
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إبراهيم سيد أمحد، مسؤولية املهندس واملقاول فقها وقضاء، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، الطبعة  د. -
 .2007األويل 

أمحد شعبان حممد طه، املسؤولية املدنية عن اخلطأ املهين، لكل من الطبيب والصيديل واحملامي واملهندس  .د -
 .2010املعماري، دار اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية، الطبعة األوىل 

 يمري عبد السميع،  د. -
بالتشييد املالك واملقاول واملهندس املسؤولية اجلنائية يف البناء واهلدم للقائمني  -                           

 .2000املعماري، مكتبة اإلشعاع الفنية، الطبعة األوىل 
مدى مسؤولية املهندس االستشاري مدنيا يف جمال اإلنشاءات، مكتبة اإلشعاع  -                            

 .2000للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، الطبعة األويل 
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف القانون املدين، نظرية االلتزام بوجه عام اجمللد األول العقد، الطبعة الثالثة،  د. -

 .1981دار النهضة العربية، مصر
عادل عبد العزيز، مسؤولية املقاول واملهندس املعماري عن ضمان متانة البناء يف القانون املدين األردين   د. -

 .2007سالة ماجستري دراسة مقارنة، ر 
غنام حممد غنام، املسؤولية اجلنائية ملشيد البناء، املقاول واملهندس، جملة احلقوق، جامعة الكويت، العدد  د. -

19 ،1995. 
قدوج محامة، عملية إبرام الصفقات العمومية يف اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الثانية  -

2008. 
، مسؤولية املعماريني بعد متام األعمال وتسليمها مقبولة من رب العمل، رسالة دكتوراه يف القانون،  حممد ناجي -

 .1998كلية احلقوق جامعة القاهرة، 
 .2003د. حممد ماجد، العقود اهلندسية، احمللية الدولية، دار الكتب القانونية، احمللة الكربى،  -
دراسة  -لسعود، د. نبيل إبراهيم سعد، مصادر وأحكام االلتزام د. مصطفى اجلمال، د. رمضان حممد أبو ا -

 .  2006، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل -مقارنة 
هشام علي الشهوان، املسؤولية املدنية للمهندس االستشاري يف عقد املقاولة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة  -

 .2009األوىل 
 : األجنبيةثانيا: باللغة 

-Jourdain Patrice, responsabilité civil, responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle, Dalloz, 

paris, 2004. 

-Zerguine ramtane, considérations sur la responsabilité de droit commun du constructeur, revue 

algérienne de science juridiques économiques, faculté de droit Alger, N0 2, 1986,  

-Laidouni maouia, éléments d’introduction al ‘urbanisme, casbah édition Alger 2000. 

II – قانونيةالمصادر ال: 
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املتضمن القانون املدين اجلزائري املعدل  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58-75األمر الصادر حتت رقم  -
 .2005يونيو  26املؤرخ يف  10-05قانون بواملتمم 

 الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية.  07/10/2010/ املؤرخ يف 10/236املرسوم الرئاسي رقم  -
املؤرخ يف  06-04املعدل واملتمم بقانون رقم  1994ماي  18ؤرخ يف امل 07-94املرسوم التشريعي رقم  -

لسنة  51اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماري ج. ر رقم   املتعلق بشروط 2004أوت  14
2004. 

الذي يتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ األشغال يف ميدان البناء  1988ماي  15القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  -
 .2001سنة  45رقم  .، ج. ر2001جويلية  04املؤرخ يف  املعدل واملتمم بالقرار الوزاري املشرتك
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 مداخلة بعنوان:

 "–ومالمح العالقة  واألدوار األبعادقراءة في  -المفاهيم الحديثة لألمن البيئي والتنمية المستدامة "
  

 لكلية الحقوق والعلوم السياسيةالدولي الثالث في إطار تحضير فعاليات الملتقى  ةمقدم
 مخبر القانون الخاص المقارنتعاون مع بال -الشلف  -حسيبة بن بوعلي جامعة 

 حول: 
رهانات األمن البيئي والتنمية المستدامة في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية" "  

.2017نوفمبر  16و  15يومي   
 

 من تقديم : 
 د. حاج بن علي محمد

بكلية الحقوق والعلوم السياسيةمحاضر أستاذ   
–الشلف  –جامعة حسيبة بن بوعلي   

 
 mohamed.hadjbenali@yahoo.frلبريد االلكتروني:ا
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 الملخص
خطار والتدهور البيئي الذي يشهده عاملنا اليوم؛ ولتفاقم يف العامل، لكثرة األاملطروحة  من بني أهم املسائلة أصبحت البيئ

ما جعلها تدخل يف سياق  من اإلنساين من االهتمامات البحثية اجلادة،املشاكل صارت العالقة ببني البيئة واألهذه 
 التحول احلديث ذا الصلة باملسائل االقتصادية واالجتماعية.

من البيئي قضية جوهرية وحمورية، تأخذ أمهية قصوى يف ظل ما تعانيه البيئة ومواردها من تدهور يف ظل لذا فان األ
وارد البيئة سيكون له انعكاسات سلبية عل  االستثمارات االقتصادية، نتيجة للعالقة الرتابطية بينهما. فاإلخالل بتلك امل

والنفايات واملخلفات الناجتة عن النشاطات املختلفة لإلنسان، اليت أدت  العملية التنموية؛ الراجع للملوثات الصناعية
 بالتلوث البيئي والتغري يف البيئة الطبيعية له.

ظل يف معزل عن الوضع البيئي الدويل، للوصول اىل حد أضحت اجلزائر جمربة عل  أن تساير املستجدات العاملية حىت ال ت
اجلهوي. وذلك بوضع آليات قانونية لضمان تفعيل مبادئ التنمية دون  أومقبول من التنمية سواء عل  املستوى الوطين 

.ضرار هباالتأثري السليب عل  البيئة واإل  
 

 الكلمات المفتاحية:
من اإلنساين، التنمية املستدامة.ألالبيئة، التلوث، النفايات، ا  

 

Summary 
The environment has become the world's primary concern for the high risks and 

environmental degradation of our world today. To aggravate these problems, the 

relationship between the environment and human security has become a serious 

research concern, bringing it into the context of the recent transformation of economic 

and social issues. 

 

Therefore, environmental security is a fundamental and pivotal issue, which is of 

utmost importance in the light of the deteriorating environment and its resources in 

the light of economic investments, as a result of their interrelationships. Disruption of 

these environmental resources will have negative repercussions on the development 

process; due to the industrial pollutants, waste and waste resulting from various 

human activities, which led to environmental pollution and change in the natural 

environment. 

 

Algeria has been forced to keep pace with international developments so as not to 

remain isolated from the international environmental situation, to reach an acceptable 

level of development, both at the national and regional levels. Through the 
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establishment of legal mechanisms to ensure the activation of the principles of 

development without negative impact on the environment and damage. 

 

key words: 

 Environment, pollution, waste, human security, sustainable development. 

 
 مقّدمة: 

مواضيع البيئة من أبرز القضايا من أبرز القضايا اليت حتوز عل  قدر كبري من االهتمام عل  املستوى الوطين تعترب  
تفاقم وبات  ، باعتبارها تراثا إنسانيا مشرتك.احلياةرتباطها خمختل  جوان  وذلك ال األخريةوالدويل خالل العقود 

يف مفهوم  اجلاّدة، وذلك لكثرة األخطار البيئية والّتدهور الّذي أحدث حتّوال كبريا البحثية، من االهتمامات البيئية املشاكل
 .، تأخذ أمهّية يف احلياة البيئية لإلنسانقضّية جوهرية وحمورية لقوميمن ااألصارت العالقة بني البيئة و ف األمن.

انيه املوارد البيئية يف اجلزائر، من اخنفاض كبري  يف حجم املساحات اخلضراء و تدمري لألراضي والغابات إّن ما تع
 الذي وهذا ما يعكس تدهور األمن البيئي .....احليوان و أدى إىل فقدان التنوع البيولوجي، ونضوب وندرت خمزون املياه 

وأّن احلماية البيئية متّثل بطبيعة احلال مشكلة أمنية، رغم استنادها إىل مكّون سلوك اإلنسان ودرجة  يعد هتديد أمين جديد
وعيه، ما ينعكس عل  أبعاد األمن البيئي وجودة تطبيقه يف حتقيق الّتنمية املستدامة داخل اجلزائر؛ ألّن اإلنسان يلبس قناع 

 ومن هنا ارتأينا معاجلة اإلشكالية الّتالية:  الوقت.الّضحية واجلاّلد يف نفس 

وقصد اإلجابة هما؟ وما مالمح العالقة بين؟ األمن البيئي يف تفعيل الّتنمية املستدامة يف اجلزائرودور ما هي أبعاد 
 عل  هذه اإلشكالية مّت تقسيم البحث إىل مبحثني كاآليت: 

   

 املبحث األّول: أبعاد األمن البيئي.

 دور األمن البيئي يف تفعيل الّتنمية املستدامة يف اجلزائر.حث الثّاين: املب

 المبحث األّول: أبعاد األمن البيئي.
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، مع معاجلة أبعاده وآليات االمن وصوره يرتكز هذا املبحث عل  املدلول الّلغوي واالصطالحي لألمن البيئي
ن العالقات الّدولية بشكل عام والّدراسات األمنية بشكل خاص، يف البيئي، نتيجة لألمهّية اليّت فرضها هذا املفهوم يف ميدا

 املطلبني اآلتيني: 

 المطلب األّول: تعريف األمن البيئي:

سنحاول من خالل هذا املطل  تبيان مفهوم األمن بصفة عامة، مّث األمن البيئي بصفة خاّصة، وذلك يف 
 الفرعني اآلتيني:  

 الفرع األّول: تعريف األمن: 

مضاده اخلوف والفزع. فهو يعين الّطمأنينة واالطمئنان إىل عدم توّقع املكروه. وربط اإلسالم األمن باإلميان،  من لةة:األ
 .     1ولذلك دعا اهلل عّز وجّل عباده لإلميان به ليتحّقق هلم األمن واإلميان

... ﴿هو ما ورد يف القرآن الكرمي يف قول اهلل جّل يف عاله بسم اهلل الرمحن الرحيم:  ولعّل أدّق مفهوم لألمن
. فحس  املدلول القرآين هو ضّد 2﴾(04)ف  و  خ   ن  م م  ه  ن   م  آو   وع  ج   ن  م م  ه  م  ع  ط  ي أ  الذ   (03)ت  ي  ب   ل  ا ا  ذ  ه   ب  وا ر  د  ب  ع  ي   ل  ف   

 اخلوف.

والّذي معناه  "sin"، فهو يوحي إىل الّتناقض اجلوهري بني اجلزء "Sécurité"من يف الّلغة الالّتينية معىن األأّما 
غريبا لألمن: "دون عناية أو  ومعناه عناية. الّلفظني يكّونان مع بعضهما معنا "cura"، واجلزء "sans""بال" أو بدون 

 .  3غياب عناية"، وبالّتايل فهو عكس املعىن احلايل لألمن أي احلالة اليّت يغي  فيها اخلوف

 ةألمن ليس من املفاهيم املّتفق عليها. ألنّه من وجهة نظر دائرة املعارف الربيطانية يعين: "محاية األمّ وأّن مفهوم ا
 "Theيف املعاجم الّلغوية يف دائرة معارف العلوم االجتماعية  ويشري.أجنبيةمن خطر القهر عل  يد قّوة 

sciencesof social  Encyclopedia" اخلارجيةقيمها من الّتهديدات  إىل: "قدرة الّدولة عل  محاية.      

يشمل هذا املصطلح العديد من الّتعاري  االصطالحية، نظرا لتنوّع واختالف وجهات الّنظر بني األمن اصطالحا: 
الباحثني يف ميدان الّدراسات األمنية بشكل خاص، والعالقات الّدولية بشمل عام. لذا سنحاول تناول جمموعة من 

 بكّل مضمون وحمتوى معريف، ومن هذه الّتعاري :  الّتعاري  لإلملام
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أّن: "األّمة تبق  يف وضع آمن إىل احلّد الّذي ال تكون فيه  "Walter Lippmann"ليبمان  ولوتريرى 
عرضة خلطر الّتضحية بالقيم األساسية، إذا كانت ترغ  بتفادي وقوع احلرب وتبق  قادرة لو تعّرضت للّتحدي عل  

وهذا الّتعري  يرتكز عل  األمن بالبعد العسكري، كركيزة أساسية  .4ه"طريق انتصاراهتا يف حرب كهذ صون هذه القيم عن
 ملواجهة أّي خطر يهّدد القيم املركزية للّدولة. 

يعّرف األمن كما يلي:  "Hartman Ferry Frederick "فريدريك هارمتان فريي ات الّسياق، جند أنّ ويف ذ
أّما روبرت . 5"األمن الوطين هو جوهر املصاحل القومية اليّت تدخل الّدولة من أجلها احلرب فورا أو يف فرتة الحقة"

فقد حّدد مفهوم األمن الوطين يف كتابه "جوهر األمن"، من خالل تركيزه  "Robert MacNamara" ماكنمارا 
و منّوا صحيحا ال ميكن أن تظّل آمنة، فكّلما عل  البعد الّتنموي؛ فريى أنّه بدون الّتنمية ال وجود لألمن فالّدولة ال تنم

يف تعريفه: "إّن األمن ليس املعّدات العسكرية وإن كان يتضّمنها، واألمن ليس القّوة العسكرية  6زادت الّتنمية زاد األمن
. فهو يبنّي البعد الّتنموي لألمن 7 ينطوي عليه، ..." وإن كان يشملها، واألمن ليس الّنشاط العسكري الّتقليدي وإن كان

 يتها.دون إمهال البعد العسكري للّدولة ودوره يف محا

، يري بضرورة عدم الرّتكيز فقط عل  1983يف عام  " Richard Ullman"كما جند ريتشارد أوملان 
القضايا العسكرية عل  حساب هتديدات غري عسكرية، مثل قضايا البيئة ونضوب املوارد؛ فحاول إذن توسيع الّتهديدات 

 فروع أخرى كاملنّظمات غري احلكومية واألفراد يف قوله: األمنية لتشمل هتديدات جديدة ال متّس الّدولة فقط، بل متتد إىل
"نشاط أو سلسلة من األحداث اليّت هتّدد بشكل كبري من خالل فرتة زمنية وجيزة بتدهور مستوى معيشة سكان دولة 

خاّصة  ا حكومة دولة ما أو كيانات غري حكوميةدما، أو هتّدد بشكل كبري بتضييق جمال اخليارات الّسياسية املتاحة ل
 .        8)أشخاص، مجاعات، شركات( داخل الّدولة"

ملفهوم األمن من أكثر الّتعاري  تداوال خاّصة يف فرتة ما بعد  "Barry Buzan"ويعترب تعري  باري بوزان 
مفهوم معّقد،  األمن. يرى بوزان أّن مفهوم 9يعّرف األمن بأنّه: "العمل عل  الّتحّرر من الّتهديد" رب الباردة، حيثاحل

لتعريفه اإلحاطة بثالثة أمور عل  األقّل، تتمّثل يف البدء بالّسياق الّسياسي للمفهوم،  مرورا باألبعاد املختلفة له، وينبغي 
 . 10انتهاًء بالغموض واالختالف الّذي يرتبط عند تطقه يف العالقات الّدولية

فقط املسئول عن القوات املسلحة من أجل الدفاع عن والقتال والسباق حنو وظهر الربط بأن القومي ليس 
   11، لكنه يتصل بصورة ترابطية خمشاكل املياه والغذاء والغابات واملوارد واملناخ وغريها من السيل اليت حتتاج للحماية التسلح
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 فرع املوايل.ومن خالل هذه الّتعاري  يسوقنا احلديث حنو األمن البيئي يف ال

 الفرع الثّاني: تعريف األمن البيئي: 

. وقد عّززته 12إّن األمن البيئي مشروع قدمي وليس يف مضمون احلداثة اليّت انتهجتها املفاهيم واملصطلحات  
ئي لفرتة ما بعد احلرب الباردة. وآليات دولية ملواجهة الّتدهور البية حول ضرورة استحداث اسرتاتيجيات الّتدابري الّدولي

وعليه قبل تعري  األمن البيئي سنحاول تعري  . 13ومن هنا كان البد من حماولة تعريفه قبل اخلوض يف اآلليات القانونية
 .البيئة لغة واصطالحا

: قال اهلل عّز وجّل يف حمكم تنزيله، بسم اهلل الرمحن الرحيم .14مشتقة من الفعل بّوأ أو تبّوأ أو حّل أو أقامالبيئة لةة: 
وقوله سبحانه وتعاىل بسم اهلل الرمحن الرحيم  .15﴾(74و اذ ك ر وا إ ذ  ج ع ل ك م  خ ل ف اء  م ن  ب  ع د  ع اد  و ب  و أ ك م  يف  األر ض  ...)﴿
مي ان  م ن  ق  ب ل ه م  ُي  بُّون  م ن  ه اج ر  إ ل ي ه م  ...)﴿ ين  ت  ب  و ء و الّدار  و اإل  ومعىن ذلك الّذين سكنوا املدينة من  .16﴾(09و الذ 

  .17ل والّسكن، ومنه ميكن القول أّن البيئة هي احملل واملنزل، إذن هي مسكن اإلنسانقبلكم، والّتبّوء هو احللول والّنزو 

يف الّلغة الفرنسية، واليّت تعين جمموعة الظّروف  "Environnement"ويتطابق مصطلح البيئة مع كلمة 
ء كان )ماء، هواء، أرض( وكذلك الكائنات األخرى احمليطة باإلنسان. أّما يف اخلارجية أو الطّبيعية للوسط أو املكان، سوا

يستخدم للّداللة عل  الظّروف احمليطة املؤثّرة عل  الّنمو والّتنمية، كما  "Environment"الّلغة اإلجنليزية فإّن لفظ 
 .18فيها اإلنسان يستخدم للّتعبري عن الظّروف الطّبيعية مثل: اهلواء واملاء واألرض اليّت يعيش

ولّكنه  1858عام  "Ecology "أّول من صاغ كلمة"H. Othoreaux"يعترب العامل هنري ثرو البيئة اصطالحا: 
، املرّك  من  "Ecology". ولكّن أصل علم البيئة مشتق من املصطلح اإلغريقي 19معناها وأبعادهامل يتطّرق إىل حتديد 

وقد صاغ  .20عىن العلم، ليشري يف جممله إىل علم األرضخم "logos"واليّت تعين الوطن أو املنزل وكلمة  "oiks"كلمة 
بني الكائنات احلّية هذا العلم، للّداللة عل  العالقة  1866عام  "Ernst Haeckel"أرنست هيكل  العامل األملاين

أّن هذا العلم خمثابة "علم معرفة اقتصاد الطّبيعة واحمليط  "Pierre Aguesse"ويرى الباحث الفرنسي  .21وبيئتها
 أما البيئة من الناحية القانونية سنحاول تبيانه كاآليت:.22لّذي نعيش فيها

 المفهوم القانوني للبيئة:-
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، جند أنه عرفها من 200323زائري فقد عرف البيئة يف قانون البيئة يف إطار التنمية املستدامة لسنة أما عن املشرع اجل 
تتكون نت الموارد الطبيعية لرابعة من هذا القانون واليت نصت البيئة: "خالل من خالل الفقرة السادسة من املادة ا

الالحيوية والحيوية، كالهواء والماء واالرض وباطن االرض و النبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي 
صري البيئة من خالل وبعرف املشرع املوأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا االماكن والمناظر والمعالم الطبيعية". 

المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما تحويه من  ، بأهنا:"1994لسنة  4املادة االوىل من القانون رقم
أما املشرع الفرنسي فقد تبىن تعري  مواد وما يحيط بها من هواء، ماء، تربة وما يقيمه اإلنسان من منشآت". 

املتعلق حبماية الطبيعة، فجاءة يف املادة األوىل  1976جويلية  10ادر بتاريخ ألول مرة يف القانون الصمصطلح البيئة 
البيئة مجموعة من العناصر الطبيعية، الفصائل الحيوانية والنباتية، الهواء األرض، الثروة المنجمية  والمظاهر منه:" 

مجموعة من البيئة بأهّنا: " 1972مل عام وقد عّرف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة البشرية يف ستوكهو الطبيعية المختلفة". 
الّنظم الطّبيعية واالجتماعية والثّقافية الّتي يعيش فيها اإلنسان والكائنات األخرى الّتي يستمدون منها زادهم 

 .   24"ويؤّدون فيها أنشطتهم

، وهلذا الّسب  اليت تص  يف ذات املعىن ول حتديد مفهوم البيئةح مفاهيم عديدةومن هنا نستخلص أّن هناك 
؛ أي ليس هناك تعري  شامل 25ذه  البعض إىل القول بأّن البيئة عبارة عن "كلمة ال تعين شيء ألهّنا تعين كّل شيء"

 وجامع للبيئة، وهذا لتعّدد املفاهيم وتباين املتخّصصني يف جمال علوم البيئة، وامتداد هذه االختالفات إىل العلوم األخرى.

بني مفهوم األمن ومفهوم البيئة، فهو يشري إىل  "nvironmental SecurityE"أّما األمن البيئي 
شاكل الّنامجة عن اجملتمعات تأثريها سلبا عل  البيئة من جهة، ومن جهة ثانية فهو يشري إىل األزمات والكوارث اليّت امل

 Nils Peter "وحس  نيلز بيرت غليديتش. 26تسّببها البيئة، وما هلا من آثار سلبية عل  اجملتمع اإلنساين

Gleditsch" الّدويل لبحوث الّسالم يف أوسلو، فإّن األمن البيئي هو: "الّتحّرر من الّدمار البيئي وندرة  من املعهد
  .27املوارد"

بصورة عارضة ووجيزة جدا لألمن البيئي، يف تقريره الّسنوي  UNDP)(بينما يشري برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
 البشرية، وهي غفرة وحيدة وردت كاآليت: عن الّتنمية  1994لعام 
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"Environmental threats countries are facing a combination of the 

degradation of the local ecosystems and that of the global system. These 

comprise threats of environmental security". 

، أّن إدراج األمن البيئي من أهّم أولوياهتا ضمن املواضيع )NATO( وتذكر منّظمة حل  مشال األطلسي
كمنشأة مركزية لسياسة البلدان املعاصرة للبيئة والّتغرّي املناخي، والظّاهر أّن األمن البيئي أصبح يف الوقت الرّاهن من احلياد  

 .28يف مجيع أحناء العامل

ومن مجلة املخاطر البيئية اليت هتدد األمن االنساين، جند منها الزيادة يف استخدام املوارد الطبيعية، ونضوب بعض 
الناتج عن انبعاثات وتصاعد الغازات الدفينة، ناهيك  منها، باإلضافة  اىل تغري بعض مصادرها، وكذلك التغري املناخي

املائية ونقص الراضي الصاحلة للزراعة عل  حساب املساحات اخلضراء الراجع لقلة الوعي عن قلة منسوب االهنار 
 . 29واالدراك البيئي للمجتمعات

 المطلب الثّاني: المسائل الّناجمة عن أبعاد العالقة بين البيئة وحقوق اإلنسان:

من أحكام القانون البيئي الّدويل والّداخلي، بدًء  لقد كان للمشاكل البيئية وآثارها الّسب  يف وضع الكثري
باالتّفاقيات الثّنائية واإلقليمية بشأن الّتلّوث بكافة مستوياته والعابر للحدود، وانتهاًء باالتّفاقيات متعّددة األطراف بشأن 

 الّتحّديات العاملية، كتغرّي املناخ منضوب طبقة األوزون.    

 حقوق اإلنسان على األضرار البيئية:الفرع األّول: تطبيق قانون 

مسائل تتعّلق بأثر إّن تطبيق قانون حقوق اإلنسان عل  األضرار البيئية العاملية والعابرة للحدود، يتطّل  الّنظر يف 
استخدام ومعايري حقوق اإلنسان خارج حدود دولة ما، وتلك املسائل كثريا ما تكون عل  درجة من الّتعقيد، ليس أقّلها 

 ما يتعلق خما تنطوي عليهوهذه املسائل تتمّثل في .دات حقوق اإلنسان مصطلحات خمتلفة لتعري  نطاق انطباقهامعاه
اليت جتاوز احلدود اإلقليمية املتمثلة يف: مسألة الّنطاق املكاين النطباق صكوك قانون  العالقة بني حقوق اإلنسان والبيئة

اإلنسان مصدر إهلام يف وضع العديد من املعاهدات امللزمة قانونا اليت  وقد كان الطابع العاملي حلقوق حقوق اإلنسان
مسألة مدى مسامهة مبادئ القانون البيئي الّدويل، باإلضافة إىل  .تدون واجبات الدول إزاء احلقوق املشمولة باحلماية

 .  30يسرتشد به يف تطبيق صكوك حقوق اإلنسان
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ود قد شهدت الّسنوات القليلة املاضية إيالء املزيد من االهتمام لطابع االلتزامات حقوق اإلنسان العابر للحدو 
اإلقليمية. حيث مّت إحراز تقّدم هام يف اجّتاه االعرتاف بواجبات الّدول خارج حدودها اإلقليمية فيما يتعّلق بقانون حقوق 
اإلنسان، وخباصة يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثّقافية، ويّتسم هذا الّتقّدم بأمهّية خاّصة عندما تكون 

 .31ان مّتصلة بالّتدهور البيئيالواجبات يف جمال حقوق اإلنس

اليّت تتجاوز احلدود اإلقليمية قيام جمموعة تضّم  البيئيخمسائل االمن  ومن الّدالالت عل  تزايد االهتمام
باعتماد مبادئ  2011يف سبتمرب  ،مؤّسسات أكادميية ومنّظمات غري حكومية وخرباء يف جمال حقوق اإلنسان

 ، وذلكيف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثّقافية التزامات الّدول اليّت تتجاوز احلدود اإلقليميةماسرتخت بشأن 
يف مؤمتر عقد يف ماسرتخت هبولندا، وتبنّي هذه املبادئ بالّتفصيل حالة أبعاد قانون حقوق اإلنسان اليّت تتجاوز احلدود 
اإلقليمية، يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثّقافية، وتسهم يف الوقت نفسه يف الّتطوير الّتدرجيي لتلك 

 .32األبعاد

ازالت تبذل لتوضيح التزامات الّدول خارج حدودها اإلقليمية فيما يتعّلق ومن هنا، فإّن اجلهود اهلاّمة بذلت وم
ما خيّص الّتدهور البيئي. كما أّن اجلهود مازالت متواصلة لتكريس احلقوق البيئية خما فيها  خما يف ذلك ،حبقوق اإلنسان

  احلّق يف البيئة الّسليمة، حىّت عل  املستوى الّداخلي.    

 ليات القانونية الوطنية لحماية البيئة: الفرع الثّاني: اآل

أرس  املشرّع اجلزائري يف جمال محاية البيئة جمموعة من آليات الّتعاقد والّتواصل الّرمسية والّشكلية، وأليات اتّفاقية 
ّسسات غري رمسية ال ختضع لشكل حمّدد مع خمتل  الفاعلني االقتصاديني هبدف محاية البيئة، إىل جان  الّشراكة مع املؤ 

االسرتاتيجية الوطنية حلماية  االقتصادية ترّكز الّسياسات البيئية احلالية عل  مشاركة اجلمعيات إىل جان  اإلدارة، إلجناح
وإذا كان أسلوب الّشراكة احلديث يعّد أهّم عوامل جناح الّسياسة البيئية والوقائية، فإنّه ال يتحّقق إاّل باملشاركة  .33البيئة

الّنوعية جلميع األطراف من مؤّسسات وأفراد ومجعيات، وال تتأت  هذه املشاركة الّنوعية إاّل خمّد مجيع الّشركاء باملعلومات 
   .35والقوانني العادية 34واملعطيات اخلاّصة بالبيئة، من خالل مجلة من املراسيم الّتنفيذيةوالبيانات 

 المبحث الثّاني: دور األمن البيئي في تفعيل الّتنمية المستدامة في الجزائر.
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ترتكز فلسفة الّتنمية املستدامة عل  حقيقة تقول بأّن استنزاف املوارد الطّبيعية اليّت تعترب ضرورة ألّي نشاط زراعي 
ل  الّتنمية واالقتصاد بشكل عام. لذا كان البد من حماولة املوازنة بني الّنظام أو صناعي، سيكون له آثار ضارّة ع
توضيحه من خالل  من البيئي. وهذا ما سنحاولف املورد الطّبيعي، مع مراعاة األاالقتصادي والّنظام البيئي بدون استنزا

   يف تفعيل الّتنمية املستدامة يف املطل  الثّاين.  يئي بعد واألمن البالّتنمية املستدامة يف املطل  األّول،  الّتطّرق إىل مفهوم

   :ّول: مفهوم الّتنمية المستدامةالمطلب األ

عل  الّرغم من ظهور واّتساع انتشار اصطالح الّتنمية املستدامة يف أدبيات الّتنمية احلديثة خالل العقود األربعة 
تدامة يف حّد ذاته ال يعّد مفهوما جديدا أو فكرة مستحدثة، وإمّنا عرف األخرية للقرن العشرين، إاّل أّن مفهوم الّتنمية املس

يف الفرع تبيان تبلور الّتنمية املستدامة هذا املفهوم يف ظّل الفكر اإلسالمي منذ القرن الّسادس ميالدي، وهلذا سنحاول 
   مثّ الّتطرق إىل تعريفها يف الفرع الثّاين.األّول، 

 نمية المستدامة:الفرع األّول: تبلور التّ 

لقد كان أّول ظهور ملصطلح الّتنمية املستدامة خالل إعالن ستوكهومل، وذلك باإلشارة إليه ضمنيا للّتوفيق بني 
وجهات الّنظر املختلفة للّدول املصّنعة والّدول الّنامية، حول األمهّية اليّت جي  أن تعط  لالهتمام البيئي، وذلك ضمن 

دي واملعنون ب : مستقبلنا املشرتك، جعله األساس الفلسفي ملؤمتر ريو  1987أّن تقرير برانتالند  سياستها االقتصادية. إالّ 
 .،أو ما يعرف بقمة االرض1992لعام  36جانريو

نتيجة للّنشاط الّصناعي والّتنموي بعد احلرب العاملية الثّانية سادت األفكار املتعّلقة  ومع تزايد املشاكل البيئية
أين  1968حتسني نوعية البيئة. واستمر هذا الوضع إىل غاية  البد منكان بالسياسات البيئية لتحقيق الّنمو االقتصادي  

مّت تأسيس ناد من روما ضّم العديد من العلماء واملفّكرين واالقتصاديني، وكذا رجال االعمال من خمتل  أحناء العامل، 
قام هذا  1972سنة ودعا إىل ضرورة إجراء أحباث ختّص جماالت الّتطوير العلمي لتحديد حدود الّنمو يف البلدان، ويف 

الّنادي بنشر تقرير مفّصل حول تطوير اجملتمع البشري، وعالقة ذلك باستغالل املوارد االقتصادية وتوقّعات ذلك إىل غاية 
مؤمتر آخر للبيئة لتقييم  1982وبعد مرور عقد من الّزمن عل  مؤمتر ستوكهومل، عقد يف نريويب سنة  ،210037سنة 
، 1982وإعالن نريويب سنة  1972الة البيئية عل  نطاق العامل إىل جان  إعالن ستوكهومل للبيئة البشرية لسنة احل

 .امليثاق العاملي للطّبيعة 1982أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف سنة 
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ية حاجات فصال كامال عن الّتنمية املستدامة، تسع  إىل تلب 1990حيث أظهر تقرير جلنة بروندتالند 
وطموحات احلاضر من دون اإلخالل بالقدرة عل  تلبية حاجات املستقبل. وأّكد هذا الّتقرير عل  أنّه ال ميكن االستمرار 

فكان أّول تعري  ملصطلح الّتنمية ة لالستمرار ومن دون ضرر بيئي. يف الّتنمية هبذا الّشكل ما مل تكن الّتنمية قابل
يت الند هو الّذي صاغ أّول تعري  للّتنمية املستدامة عل  أهّنا: "الّتنمية اليّت تليّب املستدامة ظهور تقرير جلنة بر 

 .38املقبلة يف تلبية حاجاهتم عل  قدرة األجيال املساواةاالحتياجات احلالية الرّاهنة، دون 

وهنا جتدر اإلشارة إىل أّن الّتنمية املستدامة تعاين من الّتزاحم الّشديد يف الّتعريفات واملعاين، فأصبحت املشكلة 
ضّمنت عناصر وشروط العديد من الّتعريفات اليّت تليست غياب الّتعري  وإمّنا يف تعّدد وتنوّع الّتعريفات، حيث ظهرت 

لذلك، فقد تضّمن الّتقرير الّصادر عن معهد املوارد العاملية حصر عشر تعريفات واسعة الّتداول للّتنمية هذه الّتنمية. 
 .39املستدامة، وقد قّسم الّتقرير هذه الّتعريفات إىل أربع جمموعات: اقتصادية اجتماعية، بيئية، تكنولوجية

 الفرع الثّاني: تعريف الّتنمية المستدامة: 

تالفات يف الّتصّورات والّتقييمات يف ثار الكثري من الّنقاش حول مفهوم الّتنمية، والّذي يعود أساسا إىل االخ
األساسية اليّت ب  ن ت  أجندة ، وهي الفكرة 40مقدار رأس املال الطّبيعي، الّذي ينبغي احلفاظ عليه وكي  ينبغي أن يدار

القرن احلادي والعشرين، باعتبارها مصطلح متعّدد االستخدام ومتنوّع املعاين؛ فالبعض يرى أّن الّتنمية املستدامة منوذج 
. 41تنموي وبديل خمتل  عن الّنموذج الّصناعي الرّأمسايل، أو رخّما إلصالح أخطاء وعثرات هذا الّنموذج يف عالقته بالبيئة

        إّن اصطالح الّتنمية املستدامة يتكّون من لفظني سنحاول تعريفهما:

ناميا، أّما كلمة مستدامة فمأخوذة من  هي مصدر الفعل من ، فيقال: أمنيت الّشيء ومنّيته جعلتهنمية في الّلةة: التّ 
استدامة الّشيء أي طل  دوامة. وجتدر اإلشارة إىل أّن مصطلح الّتنمية املستدامة )صيغة اسم املفعول( هي أكثر دقّة من 

   . 42مصطلح الّتنمية )صيغة اسم الفاعل(، وذلك من منظور ما يعكسه املعىن الّلغوي يف كال احلالتني

، فتعين اقتصاديا: بالّنسبة للّدول املتقّدمة إجراء خفض يف استهالك أّما اصطالحا:  فتعين الّتنمية املستدامة عّدة معان 
  الطّاقة واملوارد، أّما بالّنسبة للّدول املتخّلفة فهي تعين توظي  املوارد من أجل رفع مستوى املعيشة واحلّد من الفقر. 
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الجتماعي واإلنساين: فهي تعين الّسعي من أجل استقرار الّنمو الّسكاين، ورفع مستوى أّما عل  الّصعيد ا
وعل  الّصعيد البيئي: فهي تعين محاية املوارد الطّبيعية واالستخدام األمثل ية والّتعليمية خاّصة يف الرّي . اخلدمات الّصح

 لألراضي الّزراعية واملوارد املائية.

الّصناعات الّنظيفة اليّت تستخدم تكنولوجيا عيد الّتكنولوجي: نقل اجملتمع إىل عصر وأخريا، فهي تعين عل  الصّ 
، وأهّنا تقوم عل  جمموعة املبادئ اليّت 43منظّفة للبيئة، وتنتج احلّد األدىن من الغازات واحلابسة للحرارة والّضارة باألوزون

 اليّت تستند إليها يف حتقيق اسرتاتيجيتها اهلادفة.   تشّكل الرّكائز

الجيل الحاضر دون تعرض  التنمية التي تلببي  احتياجاتوعل  الصعيد القانوين فنعين بالتنمية املستدامة:" 
املتعلق حبماية البيئة يف إطار  03/10من القانون رقم 4. وبالرجوع اىل نص املادة 44"احتياجات جيل المستقبل للخطر

وحماية البيئة، أي  :" التوفيق بين تنمية  اجتماعية واقتصادية قابلة لالستمرارالتنمية املستدامة جند أن هذه األخرية
وهذا التعري  الذي  ال الحاضرة واالحيال المستقبلية"البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات األجي إدراج البعد

 جاء به القانون.

 المطلب الثّاني: األمن البيئي بعد في تفعيل الّتنمية المستدامة:

أصبحت الّتنمية املستدامة تعبريا دارجا يف العقدين األخريين، مع أنّه يف كثري من االحيان مّت تقزمي هذا املفهوم 
لّكن يف احلقيقة هو يشمل أكثر من ذلك؛ حيث أّكدت قّمة األرض املنعقدة ب : ئي واملناخي. عرّب عن البعد البيلي

جوهانسبورغ، أّن الّتنمية املستدامة ترتكز عل  ثالث أسس هي: الرّكيزة االقتصادية والرّكيزة االجتماعية والرّكيزة البيئية؛ 
 الّتنمية املستدامة داخل الّدول يف الفرعني اآلتيني:      لّكن سنحاول إبراز دور وأبعاد األمن البيئي يف دفع عجلة 

 الفرع األّول: عالقة األمن البيئي بالّتنمية المستدامة: 

تقوم الّتنمية املستدامة عل  جمموعة من املبادئ، تشّكل الرّكائز اليّت تستند إليها يف حتقيق االسرتاتيجيات اهلادفة 
إاّل بوجود أمن بيئي حقيقي؛ أي أّن العالقة بينهما تكاملية؛ فبيئة سليمة وأمن بيئي  إىل حتقيق الّتنمية، وال يتأت  ذلك

 ما سنحاول تبيانه: وهذاالاّلحقة، حقيقي ُيّقق رفاه األجيال 

مبدأ االحتياط: ظهر مبدأ احليطة والّذي خموجبه جيّ  عل  الّدول اخّتاذ الّتدابري الاّلزمة الستدراك تدهور البيئة، 
حالة غياب اليقني العلمي القاطع حول اآلثار الّنامجة عن األنشطة املزمع القيام هبا، فالّضرر الّذي يسع  مبدأ  حىّت يف
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االحتياط منع وقوعه هو ضرر يستعص  عل  املعرفة العلمية املتاحة إن تأّكد وقوعه، أو حتّدد آثاره ونتائجه عل  البيئة إذا 
 .   45علمي فيما يتعّلق خماهية الّضررما وقع، أي يكون هناك عدم وجود يقني 

بيئة ومن الّناحية القانونية فمبدأ االحتياط منصوص عليه ضمن املبدأ اخلامس عشر من إعالن ريو حول ال
والّتنمية، والّذي تتّم اإلشارة إليه فيما بعد ضمن أغلبية االتّفاقيات املوقعة خمناسبة أو بعد انعقاد مؤمتر األرض، وهو بذلك 

،  46يعط  معىن أويل للمبدأ عل  أنّه ُيتّج باالفتقار إىل اليقني العلمي، كسب  لتأجيل اخّتاذ تدابري احتياطية حلماية البيئة
املتعّلق حبماية البيئة يف إطار  03/10من القانون  03يف املادة كما مّت الّنص عليه أيضا من قبل املشرّع اجلزائري، وذلك 

األخطار الكربى وتسيري الكوارث يف إطار الّتنمية من القانون املتعّلق بالوقاية عن  08الّتنمية املستدامة، وكذلك املادة 
   .  47املستدامة

مة عبارة عن ميثاق يقّر خمشاركة مجيع اجلهات ذات العالقة يف أض  إىل ذلك مبدأ املشاركة: إّن الّتنمية املستدا
اخّتاذ قرارات مجاعية من خالل احلوار، خصوصا يف جمال الّتخطيط ووضع الّسياسات وتنفيذها، فالّتنمية املستدامة تبدأ يف 

  من أشكال الالمركزية من أسفل، يتطل  حتقيقها بشكل فاعل توفري شكل مناس املستوى احمللي، وهذا يعين أهّنا تنمية
 .  48واليّت متّكن اهليئات الّرمسية والّشعبية بوجه عام من املشاركة يف خطوات إعداد وتنفيذ ومتابعة خطوط الّتنمية

يف املتطّلبات الرّئيسية الّلزمة لدمج  21أّما مبدأ الّدمج: فنلتمسه ضمن الفصل الثّامن من جدول أعمال القرن 
األبعاد البيئية عند صنع القرار، خما يف ذلك املسائل املتعّلقة بدمج البيئة والّتنمية عل  مستوى الّسياسات والّتخطيط 

الّصلة واالستخدام الك ء لألدوات االقتصادية وحوافز الّسوق، وكذلك الّتوصية  واإلدارة واإلطار القانوين والّتنظيمي ذي
 بإنشاء نظام حماسيب جديد  يتضّمن تلك االعتبارات.

وأخريا مبدأ امللّوث الّدافع: عرف هذا املبدأ عل  املستوى الّدويل منذ الّسبعينات من القرن املاضي، حيث مّت 
كتوصية من منّظمة الّتعاون والّتنمية االقتصادية، وذلك خموج  االتّفاق الّذي حدث   1972 الّنص عليه ألّول مرّة سنة

بني أعضاء هذه املنّظمة حول وضع سياسة تنمية قائمة عل  أساس هذا املبدأ. ويقصد به حس  توصية هذه املنّظمة، 
، وامتّد تأثري هذا املبدأ إىل 49امة عل  عاتق امللّوثجعل الّتكالي  اخلّاّصة بالرّقابة ومكافحة الّتلّوث حتّملها الّسلطة الع

تعّلق حبماية البيئة يف إطار امل 03/10من القانون  03القوانني الّداخلية للّدول ومنها القوانني اجلزائرية، ضمن املادة 
 ومّت تطبيقه وتكريسه من خالل العديد من القوانني املالية. الّتنمية املستدامة،
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إّن تطبيق مبدأ امللّوث الّدافع يّتسم باملرونة، فهذا املبدأ ميكن إنفاذه تشريعيا بوسائل جزائية أو ميدانية أو إدارية 
ويربز ذلك من خالل فرض عقوبات اجلزائية واملالية عل  امللّوث، ووضع قواعد فّعالة للمسؤولية املدنية  ،50أو حىّت مالية

 يات الّضرر البيئي واملسائل الفّنية والقانونية املرتبطة به.عن االضرار البيئية تالئم خصوص

 الفرع الثّاني: البيئة بعد أساسي للّتنمية المستدامة: 

إّن أّول بند يف مفهوم الّتنمية املستدامة هو حماولة املوازنة بني الّنظام االقتصادي والّنظام البيئي، لذا يتعنّي مراعاة 
كّل نظام بيئي حدود معّينة ال ميكن جتاوزها من االستهالك واالستنزاف، أّما يف حالة جتاوز احلدود البيئية، حبيث يكون ل

تلك احلدود فإنّه يؤدي إىل تدهور الّنظام البيئي، وعل  هذا األساس جي  وضع احلدود أمام االستهالك والّنمو الّسكاين 
                        .  51ات واجنراف الرّتبةوالّتلّوث وأمناط اإلنتاج الّسيئة واستنزاف املياه وقطع الغاب

مية املستدامة، حيث أّن كّل حترّكاتنا وبصورة وعليه، فإّن االهتمام بإدارة املصادر الطّبيعية وهو العمود الفقري للّتن
وعامل االستنزاف الّسيء هو أحد العوامل اليّت تتعارض مع الّتنمية  ،52رئيسية ترتكز عل  كّمية ونوعية املصادر الطّبيعية

 املستدامة.

   املستدامة.  ويف األخري، فإّن البيئة عنصر هام يف أدبيات الّتنمية

 خاتمة:

مشاكل بيئية كارثية تزداد يوما بعد يوم، بسب  يشهد العامل بأسره ويف ختام هذا املوضوع ميكن القول أن 
، اليّت والالمسوؤليةاالستغالل غري العقالين للموارد الطّبيعية، إضافة إىل انعدام الوعي والثّقافة البيئية من خالل الالّمباالة 

 بكافة أبعادهوأن موضوع األمن البيئي يقضي فهما عامليا وإقليميا و  .اجملتمع واملؤّسسات واهليئات الفاعلة تتجل  يف أفراد

كّل هذا سّب  ذعرا للمجتمع الّدويل بضرورة االستعجال بعقد مؤمترات دولية ووطنية للبحث عن الوسائل 
رية واحليوانية والّنباتية. إّن الطّابع املشرتك لألمن البيئي واآلليات للّتخّلص من هذه املشاكل اليّت باتت هتّدد احلياة البش

 .ليس اجّتاها نظريا فقط كما كان سائدا يف الّسابق يوّكد عاملية القضايا واملشاكل البيئية يثبت مراعاة االعتبارات البيئية
أجل حتقيق منهاج تنموي مستدام ومورد لّكن يف املقابل أصبح قرارا سياسيا واقتصاديا له كلفته واسرتاتيجيته املختلفة، من 

    اقتصادي هام لألجيال القادمة.
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 حقل مناليت سامهت يف تعميق معىن األمن  وعل  العموم فان األمن البيئي واحد من القضايا الغري تقليدية
بيئي، ماعي، " تعدد أبعاد األمن البيئي: اقتصادي، سياسي، اجت حقل متعدد القطاعاتأحادي القطاع "العسكري" إيل 

وعسكري". ما استدع  االهتمام وإجياد اسرتاتيجيات بديلة متكاملة ملواجهة الفقر ونضوب املخزون املائي والتغري املناخي 
 من أجل بلوغ األهداف املستقبلية للتنمية املستدامة.
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 -الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 مداخلة مقدمة لليوم الدراسي حول:
 األضرار البيئية التعويض عننظام 

 2017ماي  18يوم 
 

 األستاذ: حاج بن علي محمد
 -كلية الحقوق والعلوم السياسية–أستاذ محاضر "أ" بجامعة الشلف 

 mohamed.hadjbenali@yahoo.frالبريد االلكتروني: 
 عنوان المداخلة:

 في التشريع الجزائري تعويض عن الضرر البيئيلمبدأ الملوث الدافع كآلية ل
 ملخص:

يكمن يف بيان مدى مسامهة املسؤولية إن التعويض عن األضرار البيئية يف التشريع اجلزائري        
املدنية التقصريية عن هذه األضرار كنتيجة لغياب نصوص قانونية خاصة تعاجل هذا املوضوع، وبعد 
إبراز الصعوبات اليت تواجه نظام املسؤولية احلايل الذي ال يتالءم مع خصوصيات هذه األضرار، كان 

 ت تعويض مكملة من بينها مبدأ امللوث الدافع.من الضروري إصالح هذا النظام وتدعيمه باآلليا
املتعلق حبماية البيئة يف إطار  03/10لذلك جند املشرع اجلزائري قد أقر هبذا املبدأ يف قانون       

التنمية املستدامة وجعله صورة من صور الضغط املايل على امللوث، ليمتنع عن تلويث البيئة أو على 
ن نشاطه الصناعي، والبحث عن تكنولوجيات األقل تلوثا وحتسني األقل تقليص التلوث الناجم ع

مداخيل الرسوم على النشاطات امللوثة، وبذلك يعترب مبدأ امللوث الدافع وسيلة لتعويض عن األضرار 
 املباشرة اليت يتسبب فيها ملوث البيئة أو نفاقات الوقاية بالنسبة للنشاطات امللوثة املستمرة أو الدورية.

 ويض.عالدالة: مبدأ الملوث الدافع، الضرر البيئي، المسؤولية البيئية، الت الكلمات
 مقدمة:

طبقة األزون، وينجم يواجه مستقبل البشرية الكثري من التهديدات اخلطرية، كتغري املناخي وهتديد     
عن هذا عجز النظام االقتصادي فيما خيص تقييم الضرر البيئي، وباعتبار أن املتسبب يف إحداث 
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الضرر ال خيضع لدفع أي مثن أو تكاليف من شأهنا املسامهة يف الوقاية أو حىت احلد من هذا الضرر، 
صالح احلال أو أ أو تقصري إلذلك ظهرت قواعد املسؤولية البيئية اليت تلزم من ثبت يف حقه خط

هذه القواعد سرعان ما بدأت تفقد جناعتها فيما خيص تقدير األضرار أن  التعويض، لكن أثبت
البيئية، ذلك ألن األضرار البيئية تتميز خبصائص ختتلف عن الكثري من األضرار التقليدية املعروفة يف 

والبيئة  اإلنسانه أحد األضرار اليت تؤثر على ظل النظم القانونية الوطنية والدولية، فالتلوث باعتبار 
ن، األمر يتميز بأنه ضرر غري مرئي يف بعض احلاالت، كما أنه حيدث آثار بالتدرج أي مع مرور الزم

قانونية مثل إقامة العالقة السببية بني الفعل غري املشروع والضرر  الذي أدى إىل ظهور إشكاالت
 التعويض يف بعض احلاالت.قدير الناجم عنه وتعذر إثبات اخلطأ أو ت

كل هذه املعطيات جعلت الفقه يعيد النظر يف أسلوب التعامل مع الضرر البيئي، األمر الذي       
أدى إىل استحداث آليات تعويض جديدة من بينها مبدأ امللوث الدافع الذي تطرقت إليه منظمة 

، ظهر 1992سنة أي يف سنة  وبعد حوايل عشرين 1972التنمية والتعاون االقتصادي يف عام 
ليعطي هذا املبدأ انطالقا عامليا، حيث أقر أن امللوث جيب أن يتحمل نفقة  دي جانريو وريإعالن 

 التلوث مع مراعاة املصلحة العامة ومن دون اإلخالل بالتجارة واالستثمار الدوليني.
أ الملوث الدافع وكيف ما لمقصود بمبد وبناءا على هذا كله ميكن طرح اإلشكال التايل:      

 يساهم في التعويض عن الضرر البيئي؟
 عن هذا التساؤل قمنا بالتقسيم خطة البحث كالتالي: لإلجابة   

 المحور األول: مفهوم مبدأ الملوث الدافع.
 المحور الثاني: دور مبدأ ملوث الدافع في التعويض عن الضرر البيئي

 المحور األول: مفهوم مبدأ الملوث الدافع
كمبدأ   1972ظهر مبدأ امللوث الدافع ألول مرة يف إطار منظمة التعاون والتنمية االقتصادية عام 

للسياسات البيئية، فهو يرمي إىل ترشيد استخدام املوارد الطبيعية اليت حتتويها البيئة، كما يهدف إىل 
فمن خالل ذلك ، 1حتميل امللوث أعباء منع ومكافحة التلوث لكي تكون البيئة يف حالة مقبولة

مفهوم مبدأ امللوث الدافع وإىل اخلصائص اليت يتميز هبا، كما نشري إىل  سنتناول يف هذا احملور
 الوظائف اليت يؤديها هذا املبدأ.

 le principe du pollueur payeurتعريف مبدأ الملوث الدافع: -أوال
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شخص بنشاط ينتج أضرارا وأخطارا عرف بعض فقهاء القانون مبدأ امللوث الدافع بأنه "أن يقوم     
للبيئة، ومبجرد حتقق العالقة السببية بني نشاط امللوث وإضرار بالبيئة يرتتب عنه دفع قيمة مالية من 

 2أجل إصالح األضرار وإعادة احلالة إىل ما كانت عليه يف السابق".
ني أوهلما: أن كل من مبدأ امللوث الدافع ينصرف إىل أحد املعنيبأن "أيضا كما يعرفه البعض      

تسبب يف إحداث أضرار بيئية للغري يلزم بدفع التعويض املناسب، والثاين: يقصد به أن يتحمل 
 3الشخص املسئول عن النشاط املضر بالبيئة كافة التكاليف الضرورية ملنع حدوث هذه األضرار".

مبدأ امللوث الدافع بأنه "يهدف إىل حتميل امللوث التكلفة  prieurيعرف الفقيه "بريور" و     
االجتماعية للتلوث، الشيء الذي يؤدي إىل خلق مسؤولية عن األضرار االيكولوجية تغطي مجيع آثار 

  4التلوث وأن تطور هذا املبدأ يؤدي إىل تبين املسؤولية املوضوعية يف جمال محاية البيئة".
لقائم بالنشاط الذي يسبب ضررا للبيئة جيب عليه إصالح هذا الضرر،  ويعرف أيضا على أن "ا     

  5كما جيب عليه حتمل تكاليف ذلك الضرر".
ريو بشأن  إعالنيف عدة مواثيق دولية نذكر منها  أيضا على هذا املبدأنص كذلك مت ولقد        

استيعاب التكاليف البيئية ع على أنه "ينبغي أن تسعى السلطات الوطنية إىل تشجي 16البيئة يف املبدأ 
داخليا، واستخدام األدوات االقتصادية آخذة يف احلسبان النهج القاضي بأن يكون املسؤول عن 

املراعاة الواجبة للصاحل العام،  إيالءالتلوث هو الذي يتحمل، من حيث املبدأ، تكلفة التلوث، مع 
 6ودون اإلخالل بالتجارة واالستثمار الدوليني".

ما يالحظ على نص هذا املبدأ أن عباراته جاءت غامضة، وهذا التعريف يفتقد إىل مضمون     
 معياري حمدد السيما وأنه يرتبط بالصعوبات اقتصادية.

يف اتفاقية محاية البحر املتوسط من التلوث لسنة كذلك مت يف هذا الصدد اعتماده  ولقد        
وعرفت مبدأ امللوث الدافع يف نص  1995جوان  10خ واليت أدخلت عليها تعديالت بتاري 1978

منها على أنه "واجب الدول محاية البيئة واملسامهة يف التنمية املستدامة ملنطقة البحر املتوسط  4املادة 
والتخفيف  تهتطبيق مبدأ الغرم أو امللوث الدافع الذي يستند على تكاليف منع التلوث وتدابري مكافح

 7.مع إيالء العناية للمصلحة العامة" تحملها امللوثليمنه 
الصادرة بتاريخ  127-128توصية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية رقم أيضا وعرفته      

على أنه "جعل التكاليف اخلاصة بالوقاية ومكافحة التلوث حتملها السلطة العامة  26/5/1972
 8على عاتق امللوث".
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املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة  03/10يف قانون ولقد أشار املشرع اجلزائري       
من نفس القانون  3/7، حيث نصت املادة 9على مبدأ امللوث الدافع من بني املبادئ تسيري البيئة

مبدأ امللوث الدافع، الذي يتحمل مبقتضاه، كل شخص يتسبب نشاطه أو ميكن أن -على أنه "
التلوث والتقليص منه وإعادة األماكن ، نفقات كل تدابري الوقاية من يتسبب يف إحلاق ضرر بالبيئة
  10وبيئتها إىل حالتهما األصلية".

الل هذا النص جند املشرع اجلزائري انتهج النهج الضرييب من أجل استعمال العقالين من خ    
 11للموارد الطبيعية وتفعيل اجلوانب املتعلقة حبماية البيئة.

إعطاء عبء التكلفة ويهدف املشرع اجلزائري أيضا من وراء اعتماده على هذا املبدأ إىل     
لوث ليمتنع عن تلويث البيئة أو على األقل تقليص التلوث الناجم عن نشاطه االجتماعية للم

الصناعي والبحث عن التكنولوجيات األقل تلويث، وذلك بقصد التحكم أكثر يف مصادر التلوث 
مداخيل الرسم على النشاطات امللوثة، ألن محاية البيئة ال تقتصر على العقوبات بل تعتمد وحتسني 

 12على التدابري والتحفيزات.
ومراقبتها املتعلق بالتسيري النفايات  19-01ولقد كرس املشرع اجلزائري هذا املبدأ ضمن قانون      

فنجد  11و 8سبيل املثال يف نص املادتني وإزالتها يف العديد من النصوص القانونية فإذا أخذنا على 
على أنه "يف حالة عدم مقدرة منتج النفايات و/ أو احلائز هلا على تفادي إنتاج و/ أو  8تنص املادة 

ى ضمان إزالة هذه النفايات على حسابه اخلاص بطريقة ياته، فإنه يلزم بضمان أو العمل علتثمني نفا
على أنه "جيب  11القانون ونصوصه التطبيقية"، وتنص املادة  عقالنية بيئيا وذلك طبقا ألحكام هذا

تعريض صحة -دون: سيماالللشروط املطابقة ملعايري البيئة أن يتم تثمني النفايات و/ أو إزالتها وفقا 
اإلنسان واحليوان للخطر ودون تشكيل أخطار على املوارد املائية والرتبة واهلواء وعلى الكائنات احلية 

املساس باملناظر واملواقع ذات -إحداث إزعاج بالضجيج أو بالروائح الكريهة، -والنباتية، احليوانية 
 13األمهية اخلاصة".

 الفرنسي إىل حتديد بعض اخلصائص التاليةالفقه : اجته بعض خصائص مبدأ الملوث الدافع-ثانيا
ملكافحة التلوث مالية اعتباره مبدأ اقتصادي ألن ضبط قيمة هذا الرسم تسمح بوضع سياسية -أ

 14التلويث. ظهور سوق منظيفة فعالة قد تنهي والتقليل من آثاره، وعليه فهذا املبدأ له و 
مبدأ التعويض حيث يعتربونه أحسن احللول للتعويض املايل املتعلق باألضرار البيئية دون أي -ب

د جماله اخلصب يف املشاريع املضادة للتلوث، وجي مسؤولية أو نفقات مكافحة التلوث تنفقها الدولة
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املسؤولية لتحديد أساس التعويض عن خصوصا يف مكافحة التلوث، وعليه ميكن إسناده إىل مبدأ 
 15األضرار البيئية يف شأن تطبيق هذا املبدأ.

م فالشخص ميارس نشاط ملوث يغتنم من نشاطه أ امللوث الدافع أساسه الغنم بالغر إذن فمبد   
باملقابل يسبب ضرر للغري أو للمحيط البيئي بكافة جماالته وعليه ضمن مقتضيات العدالة أن يساهم 

 16يف نفقات الوقاية من التلوث عن طريق الرسم الذي يدفعه.
 وظائف مبدأ الملوث الدافع:-ثالثا

 mission préventiveوظيفة وقائية: -أ
إن الغرض األساسي من فرض الرسوم البيئية على امللوث احلث على تغيري سلوك أصحاب    

، كما تتمثل أيضا يف االلتزام بدفع تكاليف األضرار البيئية بوجه عام لغاية 17إجيابااملشاريع اجتاه البيئة 
 تصحيح األضرار الناشئة عن هذا الفعل أو النشاط.

واحتمال حتمل أعباء تدابري اجلرب التعويضي قد يكونان حافزا على  إن التهديد بتحمل املسؤولية    
اختاذ املزيد من اإلجراءات الوقائية فيما يتعلق باألنشطة االقتصادية مما يؤدي إىل جتنب املخاطر 

 18واألضرار البيئية.
ركزت على اجلانب الوقائي ملبدأ  75/436بإصدار توصية رقم  OCDEولقد قامت منظمة    

وضع القواعد اليت هتدف إىل الوقاية من التلوث بواسطة فرض رسوم "امللوث الدافع، إذ تقضي بأن 
امللوث الختاذ التدابري الالزمة وبأقل مثن ممكن للتخفيض من التلوث الذي تسبب جيب أن تدفع 

      19."فيه
 mission curativeوظيفة عالجية: -ب
كما تعد   ،20يقصد هبا تطبيق املعامل املضاعف يف حالة عدم االمتثال وفشل النظام التحفيزي   

أيضا التخلص متاما من التلوث والوصول إىل نسبة الصفر مستحيلة، من هنا فإن اجملتمع سيقبل 
بوجود درجة مقبولة من التلوث، ولكن السماح بدرجة معينة لالنبعاثات حيدث أضرارا بيئية على 

اء األضرار اليت املدى الطويل تؤدي إىل تدهور البيئة، لذا يبدوا من املناسب أن يتحمل امللوث أعب
 21حتدث بالبيئة.

املتعلقة بالوسائل االقتصادية يف  1991يف  OCDEتقضي التوصية الصادرة من منظمة و     
تكاليف الوقاية  إدخالالسياسية البيئية أن التسيري الدائم والفعال للموارد البيئية ال تعتمد فقط على 
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من التلوث ومكافحته، بل جيب أيضا إدخال التكاليف األضرار اليت تلحق بالبيئة، ولقد جاء واضحا 
املتعلقة باملسؤولية  21/4/2004يف الفقرة الثانية  من التوجيه منظمة التنمية والتعاون االقتصادي يف 

فيذ مبدأ امللوث الدافع البيئية اليت تقضي أن: "الوقاية وعالج األضرار البيئية يتطلب وضع حيز التن
وتدابري لتطوير املمارسات النظيفة للتقليل  إجراءاتالذي يكون مسؤوال ماليا وذلك لدفعه إىل اختاذ 

 22من خطورة األضرار البيئية".
 الوظيفة العقابية:-ج

 قد يكون مبدأ امللوث الدافع رادعا من ممارسة األنشطة الضارة بيئيا أو قد يؤدي إىل إلزام الدول يف
االستمرار باختاذ تدابري وقائية، وهو حافز للدول وغري الدول إىل تفادي التصرفات اليت تؤدي إىل 

 23اإلضرار بالبيئة.
 المحور الثاني: دور مبدأ الملوث الدافع في التعويض عن الضرر البيئي

الدافع يتمثل أساسا يف فرض ضرائب ورسوم حمددة على املتسببني املباشرين يف  إن مبدأ امللوث  
 التلوث، ألجل اتقاء التلوث ومكافحته.

فهذه الرسوم جندها مبثابة ضمان ملا سيلحق بالبيئة من أضرار تفرض على امللوث الذي سيقوم     
ن حتصل هذه الرسوم قبل البدء بنشاط ملوث، فما دام التلوث مفرتض بل أمر حمتوم، فال فرق بني أ

يف نشاطه، أو بعد أن يتسبب يف التلوث، فهي تعويض مسبق على ما سيلحق بالبيئة من ضرر 
، فبناءا على ذلك 24التلوث، هذا إن التزم بدفعها امللوث أو املستهلك، وبالتايل فتستفيد منها اخلزينة

احلوافز واإلعانات، ة على امللوثات و سوف نتطرق إىل بعض الرسوم واملتمثلة يف فرض رسوم تصاعدي
 إبرام اتفاقات تفاوضية.

: تعد الرسوم اليت تفرضها السلطات العامة على امللوثات فرض رسوم تصاعدية على الملوثات-أوال
أحد أهم الوسائل اليت تكفل تطبيق مبدأ امللوث الدافع فهي تثقل امللوث باستقطاع إجباري تقرره 

مه يف إصالح أو إعادة البيئة إىل احلالة اليت كانت عليها، وقد تفرض هذه السلطات العامة، لتستخد
، 25مراعاته للقواعد واملعايري البيئيةعدم الرسوم، بطريقة حترم امللوث من مزايا اليت ستعود إليه يف حالة 

وث وميكن التطرق إىل بعض الرسوم اليت نص عليها املشرع اجلزائري منها: الرسم التكميلي على التل
اجلوي الصناعي، الرسم املتعلق بالنفايات احلضرية، الرسم التحفيزي املتعلق بالتخفيف الضغط على 

 .الرسم املتعلق بالنشاطات امللوثة واخلطرة على البيئة، الساحل
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: مت تأسيس رسم تكميلي حملاربة التلوث اجلوي الرسم التكميلي على التلوث الجوي الصناعي-أ
الكميات املنبعثة من املنشآت املصنفة واليت تتجاوز العتبة القانونية  ذي مصدر الصناعي على

املسموح هبا للتلوث، وحيدد هذا الرسم بالرجوع إىل املعدل األساسي السنوي احملدد حبسب صنف 
  26املنشأة.

 ، ولقد تناوله املشرع اجلزائري27وكما يقصد به أيضا الكميات املنبعثة اليت تتجاوز حدود القيمة    
 29منه 205يف نص املادة 200228املتضمن قانون املالية لسنة  21-01ضمن قانون رقم 

: خول املشرع اجلزائري للبلديات حرية نسبية يف تنظيم بعض الرسم المتعلق بالنفايات الحضرية-ب
على مبدأ امللوث الدافع ملعاجلة  2002، لذلك نص يف قانون املالية لسنة 30الرسوم االيكولوجية

تعدل أحكام من نفس القانون على أنه " 11املتعلقة بالرفع النفايات املنزلية حبيث تنص املادة  الرسوم
 263املادة -من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة وحترر كما يأيت:  2مكرر  263املادة 
ل ذي استعمال دج على كل حم1000دج و500ما بني -بلغ الرسم كما يأيت: : حيدد م2مكرر 

حريف أو  دج على كل حمل ذي استعمال مهين أو جتاري أو10000دج و1000ما بني -سكين، 
ني ما ب-دج على كل أرض مهيأة للتخييم واملقطوعات، 20000-دج 5000ما بني -ما شاهبه، 
دج على كل حمل ذي استعمال صناعي أو جتاري أو حريف أو ما شاهبه، 100000-دج 10000

األصناف املذكورة أعاله. حتدد الرسوم املطبقة يف كل بلدية بقرار من رئيس ينتج كمية النفايات تفوق 
البلدي، بناء على مداولة اجمللس الشعيب البلدي وبعد استطالع رأي السلطة الشعيب اجمللس 
 31الوصية".

ومراقبتها املتعلق بتسيري النفايات  19-01ولقد نص املشرع اجلزائري على هذا الرسم يف قانون      
اليت تنص "يكون مجع النفايات ونقلها وختزينها وإزالتها أو كل اخلدمات  51وإزالتها يف نص املادة 

األخرى املتعلقة بتسيري النفايات املنزلية وما شاهبها، يف مفهوم هذا القانون، موضوع حتصيل الضرائب 
 32".والرسوم واألتاوى اليت حتدد قائمتها ومبلغها عن طريق التشريع املعمول به

لتخفيف الضغط والتدهور الكبري  الرسم التحفيزي المتعلق بتخفيف الضغط على الساحل:-ج
الذي يشهده الشريط الساحلي يف اجلزائر، وبقصد تشجيع منشآت نظيفة أقر قانون الساحل نظاما 

بإدراج  حتفيزيا اقتصاديا وجبائيا يشجع تطبيق التكنولوجيات النظيفة وغري امللوثة ووسائل أخرى متعلقة
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السياسة الوطنية املندجمة والتنمية املستدامة  إطارتكلفة املدخالت االيكولوجية، واملنصوص عليها يف 
 33للساحل واملناطق الساحلية.

املتعلق باحلماية الساحل  02-02من قانون  36ولقد نص املشرع اجلزائري يف نص املادة      
اقتصادية وجبائية تشجع على تطبيق التكنولوجيات غري وتثمينه على أنه "تؤسس تدابري حتفيزية 

امللوثة، ووسائل أخرى تتوافق واستدخال التكاليف االيكولوجية، يف إطار السياسية الوطنية للتسيري 
 34املندمج والتنمية املستدامة للساحل واملناطق الشاطئية".

ذا الرسم املؤسسات املصنفة خيضع هلالرسم المتعلق بالنشاطات الملوثة والخطرة على البيئة: -د
اليت ينجم عن نشاطها االستغاليل أخطار ومساوئ قد تكون هلا آثار سلبية على الصحة العمومية، 
النظافة واألمن والفالحة، محاية الطبيعة والبيئة، احملافظة على اآلثار واملعامل وكذلك املناطق السياحية، 

، حيث قدر بـــــ: 2000ن قانون املالية لسنة وقد مت إعادة تقدير قيمة مبلغ هذا الرسم ضم
دج بالنسبة 20000دج بالنسبة للمنشآت املصنفة ضمن األنشطة اخلاضعة للتصريح و9000

دج 120000للمنشآت املصنفة ضمن األنشطة اخلاضعة لرخصة رئيس اجمللس الشعيب البلدي و
 35والبيئة. اإلقليمئة بالنسبة للمنشآت املصنفة ضمن األنشطة اخلاضعة لرخصة وزارة هتي

تعترب احلوافز شكال من أشكال تشجيع امللوث الذي يعمل على حد من  الحوافز واإلعانات:-ثانيا
التلوث، لذا جيب أن تكون قيمة املنحة مهمة ومعتربة لكي تشجع امللوث على احلد من التلوث، وإال 
فضل امللوث التخلي عن هذه املنحة بدال من االلتزام مبنع األضرار البيئية أو احلد منها، وهي عبارة 

تدفع للملوث للنزول أو الوصول إىل مستويات محاية البيئة واهلدف اإلعانات تنفيذ  عن مساعدات
، فهي وسيلة لتحفيز مصادر التلوث املختلفة على معاجلة وتسهيل تطبيق املعايري والضوابط البيئية

ة أو كمية التلوث الناشئ عنها قبل تصريفه يف املوارد البيئية املختلفة بتقدمي إعانة مالية مقابل كل وحد
  36تلوث يتم التخلص منها أو معاجلتها قبل تصريفها.

وتعد اإلعانات واحلوافز بديال عن الرسوم البيئية لتوفري الدوافع نفسها لتخفيف التلوث، حيث      
أن تقدمي معونة أو منحة مقابل كل كمية تلوث يتم التخلص منها أو معاجلتها وميكن أن حيفز 

 37لتخفيف حجم التلوث واختيار التكنولوجيا النظيفة.مصادر التلوث املختلفة 
هو اتفاق تلتزم مبقتضاه املنشآت امللوثة مبحض إرادهتا خبفض التلوث  إبرام اتفاقات تفاوضية:-ثالثا

إىل مستوى حمدد خالل فرتة زمنية حمددة وتتميز هذه الوسيلة باخنفاض مستوى الرقابة على املنشآت 
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ماية البيئة وال توقع عقوبة على املنشآت غري امللتزمة هبا، لكنها تعتمد بصفة باعتباره التزام أخالقي حب
 أساسية على توفر درجة عالية من وعي امللوثني.

وقد وجدت هذه اآللية رواجا كبريا يف الدول األوروبية خاصة يف هولندا، أملانيا، النمسا،     
يف قانون املتعلق بتهيئة اإلقليم والتنمية املستدامة  38الدامنارك، وايطاليا، وقد تبنت اجلزائر هذه اآللية

ميكن أن يرتتب على تنفيذ املخططات واملخططات التوجيهية وخطط منه اليت تنص " 59يف املادة 
التهيئة السيما يف املناطق الواجب ترقيتها، إبرام عقود تنمية تشرتك فيها الدولة و/ أو اجلماعات 

واملتعاملني والشركاء االقتصاديني، عقد التنمية هو اتفاقية تشرتك فيها الدولة وجمموعة أو  اإلقليمية
عدة جمموعات إقليمية أو متعامل أو عدة متعاملني أو شريك أو شركاء اقتصاديني للقيام بأعمال 

 60دة ، ولقد نصت املا39وبرامج حتدد انطالقا من املخططات التوجيهية وخطط التهيئة ملدة معينة"
 40من نفس القانون أن تنفيذ هذه العقود يكون عن طريق التنظيم.

وإن كان املشرع اجلزائري حدد جماالت اليت يتم فيما تطبيق مبدأ امللوث الدافع لتعويض عن      
األضرار البيئية واليت سبق وأن تطرقنا إىل البعض منها، غري أن هناك جماالت أخرى يشملها مبدأ 

 اليت طبقتها الدول األوروبية وتتمثل فيما يلي:امللوث الدافع 
اتساع مبدأ امللوث الدافع إىل األضرار املتبقية: ال يعين دفع امللوث لألقساط احملددة من خالل -

الرسوم بأنه قد أعفي من مسؤوليته عن األضرار املتبقية بل تبقى مسؤوليته قائمة يف حالة عدم احرتامه 
 41يع والتنظيم الساري املفعول.للمقاييس احملددة يف التشر 

حاالت التلوث النامجة  إدراجاتساع مبدأ امللوث الدافع إىل حاالت التلوث عن طريق احلوادث: مت -
من خالل نصها على إحلاق تكلفة  OCEDعن احلوادث من قبل منظمة التعاون األورويب 

 لدافع.إجراءات الوقاية من حاالت التلوث عن طريق احلوادث مببدأ امللوث ا
وادث التلوث، مقابل حتملها ويهدف هذا اإلجراء إىل ختفيف أعباء امليزانية العامة من نفقات ح    

من قبل صاحب املنشأة، وذلك حىت يبذل أصحاب هذه املنشآت االحتياطات الضرورية التقاء 
 احلوادث.

ملسموح هبا للتلوث وسبب اتساعه إىل جمال التلوث غري املشروع: فإذا جتاوز أحد امللوثني العتبة ا-
 42ضررا للغري، بالتعويض ويلزم بدفع غرامة.

 الخاتمة:
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إذا كان مبدأ امللوث الدافع يعترب آلية تعويض جديدة بديلة عن قواعد ننتهي من خالل ما سبق      
املسؤولية التقليدية اليت هتدف لتحميل املتسبب يف الضرر التكاليف الناشئة عنه، من خالل إثبات 
اخلطأ والضرر والعالقة السببية، وإن كان هذا املبدأ أيضا حظي باعرتاف واسع واحتل مكانة هامة يف 
قانون البيئة على املستوى األورويب أو الدويل أو الوطين مستجيبا للمنطق االقتصادي، كما جنده أنه 

كاهتم إىل أفضل حقق بعض االستحقاقات يف اعتماده على الرسوم لتشجيع املعنيني على تغيري سلو 
، إال أنه حباجة إىل املزيد من التطوير ملواكبة الصعوبات الكثرية اليت يواجهها واليت ترجع بالدرجة اجتاه

الكبرية إىل الطبيعة اخلاصة باألضرار البيئية وخماطر التلوث من جهة ومن جهة أخرى أن هذا املبدأ 
تطلب من الفقه وضع حدود دقيقة له مصاغ بطريقة غامضة وما زالت حدوده غري واضحة، مما ي

 لضمان حتمل كلي لألعباء وتكاليف التلوث من طرف امللوث الفعلي.
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