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Résumé: 
Dans le cadre de la mondialisation et d

condition nécessaire pour stimuler le développement économique national, atteindre 
roposés au consommateur algérien. 

En contrepartie, la préservation de la souveraineté nationale, économique et politique 

renforcement des droits des agents économiques nationaux dans les accords de 
partenariat étranger (étatiques ou privés). Le rôle catalyseur et la préoccupation du 

 
Les mots clés: La mondialisation- gislation algérienne-
encagerement- - - les intérêts nationaux.
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2016

ة .د ل رق  سك

  "ب"ٔستاذة حمارضة قسم 

لشلف- لكیة احلقوق والعلوم السیاسیة يل  ن بو ة   -امعة حس

  :ملخص

صادیة املعرتف هبا لٕالسان، وهذا  یعدّ  ق عیة و ج العمل حقا من بني احلقوق 

سانیة   .ضام حلقه يف احلیاة، والكرامة إال

ذ   ر م ٔقّرته اجلزا ساتري الوطنیة، وهذا ما  ولیة، وا كف املواثیق ا ي  هذا احلق ا

ٔن یّوف ٔن یعمل فقط، بل جيب  سان  كفي إال ه، استقاللها، وال  رام ي حيفظ  ر  العمل ا

ٔمن  ة وا ّ د الوقایة الصحی ٔجر املناسب، وضامن قوا الل تقاضیه ا ه، من  سان ته وا ٓدم و

عي، وهذا يف  ج ام احلق يف الضامن  ّ ن العمل، وكذا ّلك احلقوق املرتبطة به السی ٔما ل  دا

یف  ك  ٔ د ىل م ي یقوم  لعمل الّالئق، ا سّمى  سانٕاطار ما    .العمل مع إال

ىل تدعمي دستورها ر لتكرس هذا املفهوم، معلت  مبوجب القانون  وسعیا من اجلزا

ستوري  01- 16رمق  ّشغیل، والضامن املتضّمن التعدیل ا ل ّق  ة من املواد اليت تتعل مبجمو

سانیة عي، وحامیة العّمال القرص، وضامن املعام  الل ه. ...ج ذه وسّرنكز من 

ىل  ٔثريه  ر، ومدى ت لحقوق العّمالیة يف اجلزا ة  رق اء به هذا التعدیل  ىل ما  راسة  ا

عي ج   .نصوص قانون العمل والضامن 

ا سانا : اللكامت ا ة حقوق إال رق   .ستور، العمل، 

Résumé: 

Le travail compte, en effet, parmi les droits socio-économiques 
reconnus à l’homme et intégré comme garant à son droit à la vie et à la 
dignité humaine.   

Ce droit confirmé, aussi bien par les conventions internationales 
que par les législations internes des Etats, dont celle de l’Algérie, depuis 
son indépendance ; ne se limite pas uniquement, pour le travailleur, au 
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seul fait de travailler, mais il englobe  également  la préservation de sa 
dignité et de son humanité, par l’accès à une rémunération   adéquate,  la 
prise en charge des prescriptions de prévention de santé et de sécurité aux 
milieux de travail, et la jouissance de tout les droits y résultants, 
notamment le droit à la sécurité sociale et ce, en vue de garantir un travail 
décent, basé sur le principe de l’adaptation du travail   à  l’homme.    

Dans le cadre de la consécration de ce concept, l’Algérie a enrichi 
sa constitution, à la lumière de sa dernière révision, concrétisée par la loi 
n°16-01, par l’adoption d’un ensemble d’articles relatifs à l’emploi, à la 
sécurité sociale,  à la protection des jeunes travailleurs, au bon traitement 
humain… 

 La présente étude s’articule au tour de cette révision, en matière 
de promotion  des droits de travailleurs en Algérie et ses effets sur le 
droit du travail et de la sécurité sociale.          

Les mots clés: 
La constitution, le travail, la promotion des droits de l’homme. 

  :مقّدمة  

شّلك ضام و  ل ا ٔسايس دا رشیع ا عتباره ال ستور  ت ٕاّن ا رز ضام ٔ نة من 

ٔو امجلاعیة، السیاسیة  حلقوق الفردیة  ٔمر  ّق ا و سواء تعل ل ا سان دا ة حقوق إال رق

ة عیة والثقاف ج ٔو  صادیة  ق   ...ٔو 

ول سعى ا ا  دة مهنا،  و ر وا ة حقوق واجلزا رق الل دساتريها ٕاىل تعزز و من 

طلق الزتام سان من م ل اهتإال ويلا دا متع ا ا هذام  ا ستقالل ولیوم ات  ،ذ  بدر

فاوتة، و  ساتري هذا م رب خمتلف ا صادیة السائدة، وذ  ق عیة و ج حبسب الظروف 

،1963دستور اليت عرفهتا سواء 
1
،1976دستور  

2
،1989دستور ،  

3
   

                                                             
1
لس الوطين یوم    لیه ا اء  1963ٔوت  28صادق  لیه الشعب يف استف مترب  08ووافق  جلریدة الرمسیة، 1963س ، صدر 

مترب  10العدد، الصادرة بتارخي  ستوري والنظم مولود دیدان،  ،92، راجع الهامش رمق 888.، ص1963س احث يف القانون ا م

ر،  رش، اجلزا ل س    .54.، ص2007السیاسیة، دار بلق
2
ٔمر رمق    ستور، اجلریدة الرمسیة، العدد  1976نومفرب  22املؤرخ يف  97-76ا  24، الصادرة بتارخي 94واملتضّمن ٕاصدار ا

  .1326- 1122.ص.، ، ص1122.، ص1976نومفرب 
3

ر  28املؤرخ يف  18- 89املرسوم الرئايس رمق     ، 1989مارس 01بتارخي  ، اجلریدة الرمسیة، العدد التاسع، الصادرة1989فربا
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،1996دستور 
1
ستوري لسنة   .2016والتعدیل ا

2
   

ة رشحية  ولعلّ  ّ ٔمهی لنّظر  م احلقوق العّمالیة  ه ّب  رز احلقوق اليت تتطل ٔ من 

هتااكت اليت تعّرضت والزالت تتعّرض لها حقوق  ّظر لال لن ة، و متع من  ل ا العّمال دا

رب الزمن   .هؤالء 

الل هذه ا و ىل راسمن  سقط الضوء  ستوري لسنة ة س  ،2016التعدیل ا

ابة عن إالشاكلیة لنّظر ملا  ّق حبقوق العّمال، وذ حماو لٕال دیدة تتعل اء به من نصوص 

يق نصوص  :التالیة ىل تنظمي حقوق العمل مضن  ٔثريها  ٔحاكم اجلدیدة، وما ت ما مضمون هذه ا

ٔساس لها؟ عتباره إالطار ا عي،  ج ّام قانون العمل والضامن   .القانون، السی

اول االٕ  نهذا ما سن الل حمور   :ابة عنه من 

ّٔول ستور م: احملور ا سان مضن ا ریة–اكنة حقوق إال  - التجربة اجلزا

ستوري لسنة : احملور الثاين   .يف جمال حامیة حقوق العّمال 2016دید التعدیل ا

ّٔول سان اكنة م :احملور ا ستورحقوق إال ریة–مضن ا   - التجربة اجلزا

ٔن نتطّرق جلدید    ل  ستوري لعام ق ة،  ،2016التعدیل ا ّ يف جمال احلقوق العّمالی

ىل التجربة  الل الّرتكزي  ستور، وهذا من  سان مضن ا ٔن نربز ماكنة حقوق إال غي  ّ ی

ریة، ولتوضیح ذ نبّني  هنام اجلزا سان، والعالقة ب ستور، وحقوق إال   .مفهوم ا

ستور: ّٔوال   :مفهوم ا

ستور فار  لغة الرتیة، تعترب لكمة ا ّغة العربیة عن طریق ا ل لت ا ٔصل، د سیة ا

ّغة  ل ه قوانني امل وضوابطه، ويه تعين يف ا ي جتمع ف ل ا ٔو الس فرت  ويه تعين ا

ٔوالفرسیة  س  ٔس ّ ّكون  الت ّظام Etablissementالت ٔو الن  ،Institution.
3

  

ستور معنیني معن ة  شلكي، اً مادي ومعن اً وللكمة ا ملعىن املادي یقصد به مجمو ستور    فا

                                                                                                                                                        
 .256-234.ص.ص= = 

1
اء   لیه يف استف سمرب 07املؤرخ يف  438-96مبوجب املرسوم الرئايس رمق  1996نومفرب  28املصادق  ، اجلریدة 1996د

سمرب  08، الصادرة بتارخي 28الرمسیة، العدد  .32- 06.ص.، ص1996د
2

ستوري،، املتض2016مارس  06، املؤرخ يف 01-16القانون رمق   ميقراطیة  من التعدیل ا لجمهوریة ا اجلریدة الرمسیة 

 .37- 01.ص.، ص2016مارس  07، الصادرة يف14الشعبیة، العدد 
3

 .04-03.ص.املرجع السابق، صمولود دیدان،  



                                                      2016                                   

 89 

ث حتدید الهیئات احلامكة  و من ح ٔعراف واملامرسات اليت تبّني نظام احلمك يف ا القوانني وا

ملعىن الشلكي فهو عبارة  ستور  ّٔما ا فراد،  ٔ ٔو مع ا هنا  القهتا ف ب هتا و و وصالح يف ا

ئق اليت تتضمّ  ٔو الو ل عن الوثیقة  ة من ق ّقة بنظام احلمك واملوضو د املتعل لب القوا ٔ ن 

تصة .السلطة ا
1

  

ثاق وطين یتضّمن معن ٔنّه يف صورة م ة  ؛مزدوج اُ ٔو كام یعّرب عنه  ٕاذ حيّدد من 

صاصاهتا ت احملكومني، ومجمل ، طریقة تعیني احلكومة واخ ّ ٔخرى حقوق وحر ة  وحيّدد من 

ٔنّه ميثّل قانون الق ي خيضع  امجلیعالقول  .وانني، ا
2
   

ٔن تتغّري بتغّري الظروف ر التطّور و سا ٔن  ّد لها  ساتري فعا فالب كون ا ، وحّىت 

ٓخر ني  سمح مبراجعهتا من  ّ بتضمیهنا نصوصا  ٔىت هذا ٕاال ّٔن امجلود املطلق قد  ،وال یت

ٔعظم  ب ا ّٔن الس لعنف، ویعتقد البعض  ام الثورات یعود ٕاىل یؤدي ٕاىل حماو تغیريها  ّ يف ق

بتة ساتري  ٔمم تّظل ا .ٔنّه ب تتطور ا
3

    

ٔمجع ا نّه ال  لفقهاءفلقد  ٔ ستور  بدي يف تعدیل ا ٔ دم جواز احلظر املطلق ا ىل 

سیة بصفة مطلقة  ٔس زال السلطة الت ٔنّه ال ميكن ٕا لیة كام  ال املستق ٔج ميكن مصادرة حقوق ا

ل التحور وال  .التعدیلال تق
4
   

ستقالل ذ  ر م ّدة دساتري، ففي فرتة  -كام سلفت إالشارة-وقد عرفت اجلزا

شرتايك عرفت دستوري  ّظام  لبريايل  ،1976سنة و ،1963سنة الن ّظام ا ب عرف الن

الل، 1996، وكذا دستور 1989دستور سنة  ّدل مؤخرا من  ي   01- 16القانون رمق  ا

  .2016مارس  06املؤرخ يف 

مج؛  1976، 1963دساتري وتعترب  ر یدیولو  ٕاذدساتري  لهيا الطابع  یغلب 

ستور  كّرس ا یة، ففي هذه احلا  شرتا نظمة  ٔ ىل اجلانب القانوين، وتعرف يف ا

                                                             
1

ر،  ر،  حسين بود رش والتوزیع، اجلزا ل ستوري، دار العلوم  زي يف القانون ا   .78.، ص2003الو
2 Jean Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 16ème édition, 
Delta, France, 1999, p.158.    

3
ر،   .90.املرجع نفسه، ص حسين بود
4

ٔوصدیق،   ساتري، الطبعة الثانیة، دیوانفوزي  ري، اجلزء الثاين، النظریة العاّمة  ستوري اجلزا  الوايف يف رشح القانون ا

ات اجلامعیة،   .320.، ص2003املطبو
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یة وحيدّ  قها  دشرتا قه، كام حيّدد وسائل حتق غي حتق ٔیضا همينة احلزب هدفا ی وكّرس 

ظمي السلطة كام یبّني حقوق  ّقة ب اول اجلوانب القانونیة املتعل ّه فٕانّه ی احلامك، ومع ذ لك

فراد وجماالهتا ٔ ت ا .وحر
1

  

متي ٕاىل طائفة دساتري القوانني، ، 1996، وسنة 1989ّٔما دستوري سنة  ت ي  فه

ر اجلوانب القانونیة ىل ذ رص  ي ت اليت تق هتا،  فه ظمي السلطة، وحتدید صالح ّقة ب املتعل

متعات اليت  ٔمسى يف ا ستور  كون ماكنة ا فراد، وبذ  ٔ ت وحقوق ا ّ وكرس نظام احلر

ّايل هو دستور  لت ميقراطیات الغربیة و ٔساس ا ىل  متعات  البا ما تقوم هذه ا ذ به، و ٔ ت

ٔنّ   ّ ة ٕاال ال من الشحنات إالیدیولوج ّٔن احلیاد املوجود يف دستور  حماید  رون  بعض الفقهاء 

سبة  1989سنة  ل ّٔما  شرتايك،  جتاه  اد  لعدید من  لیربالیةهو ح فهو حماید 

ة  كرس امللك ل  ميقراطیات الغربیة م لهيا ا ركز  ٔسس اليت  عتبارات اكعتناقه ل

ّة احلزبیة )49املادة ( اخلاّصة ، )14املادة (الفصل بني السلطات  ،)40ادة امل(، ٕاقرار التعددی

صادیة ق عیة و ج ا  ا و عن كثري من  .ختيل ا
2

  

مج ٕاىل دستور قانون، وهذا التّحول مل  ر ر من دستور  وبذ حتّول دستور اجلزا

ٔحزاب  ولیة، ومهنا ظهور  ة وا ّ ة احمللی داث وتطّورات شهدهتا السا ٔ اء بعد  ٔة بل  ٔيت جف ی

ه  ي عرف صادي ا ق دیدة ورامج خمتلفة، ضف ٕاىل ذ الرود  ٔفاكرا  ّت  معارضة تب

رّي وسط غضب  ن انفجر الّشارع اجلزا ٔ رّدي الوضع السیايس،  انب  ر، ٕاىل  اجلزا

داث  ٔ ى ّلك ذ ب هت ات، وا ا ح ت و ضطرا ث ّمعت املظاهرات و جامهرّي، ح

كتور  هتا  ،1988ٔ داث اكن اليت صاح ٔ ر، ويف ظّل هذه ا سان يف اجلزا انتاكسة حقوق إال

ّاع القرار، فمتّخض عنه  ٔحصاب صن ّل رسیع لها من  ّد من ٕاجياد  ر  23دستور الب ، 1989فربا

ٔنه ش ه، وما یالحظ  سابق سان مقارنة  ة يف جمال حقوق إال ّ ي یعترب قفزة نوعی كرسه : وا

ه ّعددیة احلزبیة، تب ٔ الت ٔمهلها  ملبد ٔن  .1976دستور سنة نظام الرقابة بعد 
3

  

رّدي ،1996دستور سنة واكن صدور  ر بعد  اشهتا اجلزا ائیة    حمّص لظروف است

                                                             
1

 .56.املرجع السابق، صمولود دیدان،  
2

 .املرجع واملوضع نفسه 
3

 .24.، املرجع السابق، صملیكة خشمون 
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ايب، واستقا   نت اّصة بعد توقف املسار  صادیة والسیاسیة،  ق عیة و ج ٔوضاع  ا

داث اليت عرفهتا البالد  ٔ س امجلهوریة بعد ا ذ سنة رئ ني فقط من  ؛1991م ٔي بعد سن

، وساءت الظروف  ؛1989دستور سنة صدور  و ىل  ٔ لس ا لم ث انتقل احلمك  ح

ا الطوارئ، وجسّلت العدید من  ة، وفرضت  ّ ري رشعی و  یة، واعتربت مؤّسسات ا ٔم ا

لیه صدر  سان، و ة حلقوق إال ّد ، يف 1996نومفرب  28 دستورهتااكت الصار ظروف 

ستور ظهور مؤسسات : عسرية، ويف وضع مرتد ومعقد، وما ميكن مالحظته حول هذا ا

ت تعّددیة يف  ا ، خوض انت و ىل  ٔ لس ا ٔ  ،1995ٔفریل  16انتقالیة اك د كرسه م

سابقه .الرقابة 
1
   

سان :نیا   :مفهوم حقوق إال

ّت    كون مستحقا لها یعترب احلق سلطة یعرتف هبا القانون لشخص تث ٔو   قمية 

ّدد مداها وطبیعهتا  ة الغري، یت یاز يف موا م ل  ىل س ارش  ري م ٔو  ارش  بطریق م

ّٔي يشء  ي احلق يف فعل  ّٔما احلریة فه ٔو نوع احلق،  عیة املعّرب عهنا  ج حبسب نوع العالقة 

ني من ا دة لو ٔو سمح به القوانني، ٕاذن احلق واحلریة مع وا ّة  كون فردی حلقوق، وقد 

.جامعیة
2

  

سانیا ال ميكن  لفرد بوصفه اكئنا ٕا ّا م  ٔهن مكن يف  سان  ة حقوق إال ّ ٕاّن خصوصی

ي مالزمة ذحرمانه من جوهر ه ّحو فه ىل هذا الن ٔي ظرف من الظروف، و ه احلقوق يف 

ٔمني هذه احلقوق مجلی و ملزمة بت ، وبذ فا سا ونه ٕا ث  ن لٕالسان من ح فراد ا ٔ ع ا

ي حقوق  سان؛ فه املیة حقوق إال  ٔ د ٔفراد، وهو ما یؤكد م ات ا مو ٔو  هتا،  خيضعون لوال

رشیة لاكئنات ال بة  ّس ل لترصف  ري قاب  سانیة، و ٔرسة إال ٔعضاء ا ّٔص يف اكفة  .م
3

  

داد وثیقة هتدف ٕاىل ٕایضاح ماهیة حقوق   دة مبهّمة ٕا ٔمم املت سان، وقد اهمتت ا   إال

                                                             
1

ریة"، ملیكة خشمون  ساتري اجلزا سان يف ا امعة البورة، "قراءة يف حقوق إال لمیة حممكة، تصدر عن  ، جم معارف، جم 

سمرب 13العدد  السابعة،السنة   .26- 25.ص.، ص2012، د
2

ري لعام "، سلطاين لی فاطمیة  ستوري اجلزا ت يف ظّل التعدیل ا ٔحباث القانونیة  ،"م2016احلقوق واحلر ل ا جم ج

كتور  ٔ ل البحث العلمي، العدد السابع،  ة دولیة حممكة تصدر دولیا عن مركز ج ّ لمی  .34- 33.ص.ان، ص، لبن2016املعّمقة، جم 
3

اطي خمتار،   سان"خ ويل يف حامیة حقوق إال كتوراه "دور القضاء اجلنايئ ا رة لنیل شهادة املاجستري يف ٕاطار مدرسة ا ، مذ

ٔسايس والعلوم السیاسیة" رخي املناقشة، "القانون ا امعة مولود معمري تزيي وزو،  ويل العام،  ، فرع القانون ا

 .30.، ص05/10/2011
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الن العاملي   الل ٕاصدار إال ّدة، وحتققت هذه املهّمة من  ٔمم املت ثاق ا رها يف م اليت ورد ذ

سان، سمرب  10 بتارخي حلقوق إال ّدة يف ، 1948د مم املت ٔ قرص وبعد موافقة امجلعیة العاّمة ل

ٔساسیة،فرسايف دي شابو  الن احلقوق ا ث قّدم اقرتاح بوضع ا ي ميثّل يف بعده  ، ح وا

ٔمم سهتدفه اكفة الشعوب وا ٔن  غي  ّ ي ی .املستوى املشرتك ا
1

  

سان عند كثري من الفقهاء ما یعرف يف فقه القانون اخلاص    ویقابل مصطلح حقوق إال

ونه  رد  ت لٕالسان  لشخصیة، ويه حقوق تث ّصیقة  ل ٔو احلقوق ا حلقوق الشخصیة، 

، هتدف ٕاىل حام سا حقه يف الرشف ورّد ٕا سان،  ٔو املعنویة  لٕال ٔدبیة  یة املقّومات ا

ٔديب والفّين والعلمّي،  ه ا عتقاد والتعبري والتفكري، وحقه يف ٕانتا عتبار، وحریته يف 

شاطه  سان من مزاو  ّن إال ريا احلقوق اليت متك ٔ ّة، وحقه يف إالمس، وشمل  وحقه يف الرسی

منیة مل عي، و یار ماكن إالقامة، وحریة املسكن ج ّنقل، وحریة اخ حریة الت اكته وقدراته، 

 ّ مت د، وا ه، وحریة العمل والتقا .وحرم
2

  

 ّ ٔصبحت هذه واملت رب خمتلف العصور حّىت  سان جيدها تطّورت  ع لفكرة حقوق إال

لهيا ركز  ٔساسیة  امة  ول، ود و يف  الفكرة معیارا یقاس به مدى تقّدم الشعوب وا ا

ويل ا مع احملیط ا ا س ق ا .حتق
3

  

سان: لثا ستور وحقوق إال ریة العالقة بني ا   :والتجربة اجلزا

ن    ّع مبوجهبا ّلك اك متت ساين،  ّٔي جممتع ٕا عة يف  سان من القّمي الرف ٔ حقوق إال تعّد مس

ّدت احلق ىل قدم املساواة،   ت  ٔسس اليت رشي جبم من احلقوي واحلر وق من ا

ّة دو دستوریة من تقرره مجل  ی ٔ ٔساّيس  ستوریة، حبیث ال خيلو قانون  لهيا النّظم ا ىن  ت

ت ايم احلقوق واحلر ستور یعّد  محلایة والصیانة، فا ت الكف  ّ .من احلقوق واحلر
4

  

ت من من اح ٔهداف دو القانون حامیة احلقوق واحلر الت املساس یعترب من بني 

ّرشیع،  ت حبمك السیادة املطلقة  يف ال ید ممارسة احلر زالق الربملاين، حنو تق رشیعي، و ال

                                                             
1

 .املرجع واملوضع نفسه 
2

ستوریة والواقع املفقود  شطاب كامل،  قة ا ر بني احلق سان يف اجلزا رش والتوزیع، )2003- 1989(حقوق إال ل ونیة  ، دار اخل

ر،   .23.، ص2005اجلزا
3

 .13.، صاملرجع السابق، ملیكة خشمون 
4

 .14- 13.ص.املرجع نفسه، ص 
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ىل دستوریة  لرقابة  لمّرشع  ّة  ری و القانون هو ٕاخضاع السلطة التقد ٔساّيس  فالغرض ا

يض اّصة، ومن ّمث تق ت  حلقوق واحلر ّق مهنا  اّمة، وما تعل كون القوانني  ٔن   دو القانون 

ستور، وجتعل اكفة فروع القانون ملزتمة حبامیة وضامن  ت مادة دستوریة حتظى حبامیة ا احلر

ستوریة،  زة الرقابة ا ٔ ّ ٕاذا اكنت دستوریة، وبقرار من  ّهنا ال تصدر ٕاال ٔ سان،  حقوق إال

ٔم السیاسیة .سواء اكنت القضائیة 
1

  

ي یع حلمك ومفهوم دو القانون ا سّمى  لتحّول ٕاىل ما  سعى  ا من العوملة  رف نو

لتمنیة ّق ا سعى ٕاىل حتق كونه شفافا ومسؤوال وفعاال،  ٔساسا  متّزي  ي  .الراشد، ا
2

  

رية،  ٔ ت لهذه ا ٔمر یفرتض تعّدد الضام ت واحلقوق هو  لحر نّوع امحلایة  لیه ف و

ّد ذاهتا ستوریة يف  هتا ا رزها ماك ٔ ٔن حيقق و . ولعّل  ىل  ستور حبق حریصا  من ّمث اكن ا

ٔمرن ق بني  ٔول؛   :التوازن، والتوف تا كفل صیانة احلقوق واحلر كفل  والثاين؛. ٔن  ٔن 

هتا يف فرض النظام ٔمه . لسلطة هی دى  دا بني ٕا قة  ومن ذ املنطلق، اكنت العالقة دق

ة، و  رشیعیة من  ٔال ويه السلطة ال  ، و ة سلطات ا ت املواطن من  بني حقوق وحر

نّه ٕاذا اكن  ٔ ٔخرى،  ىل ا داهام  ىل إالطالق تصّور تفّوق ٕا ٔنّه ال ميكن  نیة، وهذا یعين، 

ت، وقع ذ يف ٕاطار  لحقوق واحلر دة  هنا املق رشیعیة بقوان ّفوق من طرف السلطة ال الت

ت لنظر ملاكنة احلقوق واحلر ستوریة،  الفة ا .ا
3
   

ٓخر؛ حفّىت  ّفوق والرحجان يف اجلانب ا ، فٕانّه ال ميكن تصّور الت ىل العكس من ذ و

ره سیكون واحضا يف  ٔ ّٔن  فراد، ٕاال  ٔ ت ا ىل حقوق وحر لو اكن  انعاكس ٕاجيايب 

ٔنّه ال   ّ ىل الرمغ من ت إالجيابیات السابقة، ٕاال ٔنه   ، ب يف ذ هتا، والس و لهی فقدان ا

د ینك ت، وبني ٔ و حقها يف فرض النظام،  اكنت العالقة بني احلقوق واحلر ىل ا ر 

رشیعات املنظمة لها، من املسائل املنظمة دستور .ال
4

  

                                                             
1

ّرشیع "يش لزرق،   ر سلطة ال هتأ ت العاّمة وضام كتوراه يف القانون العام، "ىل احلر ة مقّدمة لنیل شهادة ا ٔطرو  ،

كر بلقاید بتلمسان، السنة اجلامعیة  ٔبو   .02.، ص)2013- 2012(امعة 
2

س فضیل،  ٔن ر" قايض  كرسها يف اجلزا رة لنی"دو القانون  ودور القايض إالداري يف  القانون شهادة املاجستري يف  ل، مذ

رخي املناقشة  توري قسنطینة،  امعة م  .01.، ص2010نومفرب  30العام، فرع املؤسسسات إالداریة والسیاسیة، 
3

 .املرجع واملوضع نفسه 
4

س فضیل،  ٔن  .السابقنياملرجع واملوضع  قايض 
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ٔلتني  ّناقض بني مس لت ل  يض حماو ٕاجياد  ٔمر یق ّٔن ا ومعىن لك هذا، 

لمواطن،  ت العامة  ٔ احلقوق واحلر ٔوىل مس لسلطة، ويه دستوریتني؛ ا والثانیة، تتعلق 

هتا  ىل الرمغ من مرت ت،  ظمي ممارسة ت احلقوق واحلر رشیعیة ب صاص السلطة ال اخ

صاص  خ سلمي بذ  ٔحوال، حىت مع ال ستور لها يف لك ا ستوریة، لكن بضامن ا ا

رشیعي ٔن یثور لوال . ال ستوریتني  ٔلتني ا كن  التناقض بني املس ت فمل  ة احلر ا

ّوازن السابق ، وفق الت و .واحلقوق لضبط يف املامرسة، حىت ال یمت العصف هبیبة ا
1

  

ٔساسیة يف ّلك من دستوري ٔراكن ا سان من ا ، 1963 سنة اكنت حقوق إال

اء يف سیاق  ،1976وسنة  ّ مهنام  ّٔن  ىل الرمغ من  اء،  ستف لهيام بواسطة  واملصادق 

صا عي واق سان، وهو ما مل خترج عنه اج ید حقوق إال ٔ ّٔهنام اشرتاك يف ت  ّ اّص، ٕاال دي 

ثاق  ر سواء م ي ، 1976سنة  ٔو ذ املعمتد يف ،1964سنة املواثیق اليت عرفهتا اجلزا وا

لهيا  ٔرضیة اليت بين  لتعدیل  ،1976دستور سنة اكن یعّد مبثابة ا بة  ّس ل ونفس اليشء 

ي عرفه املیثاق  ي ّمت يف ،1986نة س ا ستوري ا .1986نومفرب  03 ٔو التعدیل ا
2

وكذا  

  .2016، وسنة 1996سنة  تعدیل دستور

د : ّٔوال شرتايك، ونظام احلزب الوا ّظام  سان يف ظّل الن ، 1963دستور سنة (حقوق إال

  ):1976دستور سنة 

ّني  شرتايك يف ظّل  سن سان يف ظّل النظام  سنة  ّلك من دستوريف یيل حقوق إال

  .1976، وسنة 1963

I.  ٔحاكم يف دستور سان يف ظّل    :1976حقوق إال

سان يف ،1976سنة ٔدرج دستور    ّق  حقوق إال ّٔول املتعل الفصل الرابع من الباب ا

یة  ملبادئ السیاسیة ري، وذ بعد التّطرق ٕاىل امجلهوریة فاالشرتا متع اجلزا لتنظمي ا

، لرتد حقوق و سان واملواطن،  فا ٔساسیة، وحقوق إال ت ا سان حتت عنوان احلر إال

كرب جحام وهو یضّم  ٔ ي یعّد ا   فّصل فهيا املّرشع احلقوق املضمونة،مادة، 35هذا الفصل ا

                                                             
1

 .03.ص، املرجع نفسه 
2

 .35.املرجع السابق، صشطاب كامل،  
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.73ٕاىل املادة 39املواد من املادة ويه مجموع ، 1976دستور سنة  واملعرتف هبا يف 
1

  

ّٔن    ىل  سان وحقوق املواطن یّدل  ة بني حقوق إال ومزج املّرشع يف هذه الصیا

ٔوىل  ت ا ث تث ّٔمع من حقوق املواطن، ح سان  ّٔن حقوق إال هنام، ذ  هناك فرقا ب

كون هذه  ّايل  لت ، و و ئه   عتبار ان ت   ث ّٔما الثانیة ف ته،  ٓدم عتبار  لشخص 

ىل ا رية قارصة  ٔ ّع ا متت ّه ال  سان لك ّع حبقوق إال متت ال  ٔساسیة فقط، فالطفل م حلقوق ا

سان ويه  ٕال ٔصلیة لصیقة  ٔ عن رابطة  ش سان ت ٔخرى حفقوق إال حبقوق املواطنة، وبعبارة 

 ٓ ئه ٕاىل دو دا ن سهبا الّشخص  ك ىل رابطة قانونیة  ٔ بناء  ش ّٔما حقوق املواطن ف ة،  م

كون بذ ح ٔمشل من حقوق املواطنما، ف ّٔمع و سان  .قوق إال
2

  

ستور    سبة  ل ولو ، سعٔ كرث، وقّدم حامیةٔ كربٔنّه توّ  ،1976سنة وما ميكن قو 

سان واملواطن مقارنة ّنصیص حلقوق إال ورجع ذ ٕاىل ، 1963بدستور  ىل مستوى الت

ىل الع ّحها  ٓنذاك ٕاضافة ٕاىل تف ر  ه اجلزا ي عرف ستدعي ستقرار ا ، ممّا  امل اخلار

ولیة ة وا ّ هنا ورشیعاهتا ما یتالءم وخمتلف التغّريات احمللی .تضمني قوان
3
   

ة من  ستور، مل تصحبه حامیة اكف سان يف هذا ا ٔ حقوق إال ّوسع يف مس ّٔن الت كام یالحظ 

اقض مع ما ورد يف  ث جنده ی ه 73نص املادة طرق املّرشع لت احلقوق؛ ح اليت ، و م

ت، ممّا جيعلنا حنمك بعدم حسن نیة : "مفادها ّ حيّدد القانون رشوط ٕاسقاط احلقوق واحلر

ة حفظ  ّ سقطه حب ّ وجنده  د ورشط، مفا من حّق یقّرره ٕاال عه بق ، اكن ی املّرشع يف ذ

ٔخرى جحم جتسید املّرشع لت احلقوق يف الواقع، ومدى  ، وهو یؤكد لنا مرة  و هیبة ا

ق التوازن بني حامیة حقوق الفرد موازاة مع سلطة امحلای ماكنیة حتق ة اليت یوفّرها ملامرسهتا، وإ

د و مع وجود ذ الق شاء امجلعیات يف . ا ىل حق ٕا لرمغ من نصه  ه،  56املادة و ّ م ٕاال

شاطها،  ٔطر اليت متارس فهيا  نفه الغموض لعدم حتدیده نوع امجلعیات، وا ك كام ّٔن هذا النّص 

ٔحزاب السیاسیة املعارضة شاء ا ىل احلق يف ٕا .مل ینص 
4

  

                                                             
1

 .42-41.ص.املرجع نفسه، ص  
2

 .21.، املرجع السابق، صملیكة خشمون 
3

 .24- 23.ص.املرجع نفسه، ص 
4

 .23.املرجع نفسه، ص 
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لیربايل، ونظام التّعددیة احلزبیة: نیا ّظام ا سان يف ظّل الن ، 1989دستور : (حقوق إال

  ):2016، وتعدیل سنة 1996ودستور 

ر، سواء   لبريايل يف اجلزا ّظام ا سان يف ظّل الن ّني ف یيل حقوق إال دستور  سن

ستوري لسنة 1996، دستور 1989سنة    :2016، والتعدیل ا

I.  ٔحاكم دستور سنة سان يف ظّل    :1989حقوق إال

ذ  1989سنة یعّد دستور  ر م ه اجلزا ي تب شرتايك ا ّظام  دستور القطیعة مع الن

ات يف املیدان السیايس  ولیة بتكرس مج من إالصال ر التحوالت ا ستقالل، لسا

صادي و ق عيو .ج
1

  

سان   ّٔول من دستور  وقد ورد احلدیث عن حقوق إال يف الفصل الرابع من الباب ا

ت،  1989 ث خّصص لها ، 56ٕاىل  28املواد من  واليت تضّمنتهحتت عنوان احلقوق واحلر ح

رتام حریة الفرد وحامیته،، )مادة28حوايل ( فصل اكمل وجع  وّلك هذه املواد تدور حول ا

شرتايك، ومن  ّهنج  لیه عن ا یري، ورجع هذا لت ّس ة البناء وال ّ یا  دوره الفعال يف معلی

بتاكر  ،)28املادة(احلق يف املساواة : ت احلقوق ّنقل، )36املادة(حق  ، )41املادة( حّق الت

ستور سان يف ظّل هذا ا ىل حقوق إال ید: وما یالحظ  ٔ ت الواردة احلقوق وا همجعه وت حلر

شاء  حق ٕا دیدة  یانه، ٕاضافة حقوق  ىل حقوق الفرد و ركزيه  ن السابقني،  ستور يف ا

ذ  ٔ ة والعاملیة، بعد ا ّ رة لت التّطورات احمللی امجلعیات ذات الطابع السیايس، وذ مسا

بة خمتلف املست ریة ملوا ّع امجلاهري اجلزا ٔ التعّددیة احلزبیة، وبعد تطل .داتمببد
2

  

II.  ٔحاكم دستور سنة سان يف ظّل    :1996حقوق إال

ه العام مع  1996دستور سنة یتفق  ث یصنّف مضن دساتري ؛ 1989دستور سنة يف تو ح

ميقراطیة،  رساء ا ّعددیة احلزبیة وإ ّين الت ىل ت ٔنّه اعمتد  س دساتري الربامج، كام  القوانني ول

سان، وقد نّظم احلقوق واحل ت يف وكفا حقوق إال ّٔول حتت ر الفصل الرابع من الباب ا

ت   املوادوّمضهنا يف  ،1989دستور سنة ، ولهذا فهو یتفق يف العنونة مع عنوان احلقوق واحلر

                                                             
1

ر،   ن صا ري ن عزوز  اّمة يف رشح قانون العمل اجلزا ادئ  رش، مرص، )دراسة مقارنة(م ل ، 2010، دار اجلامعة اجلدیدة 

 .109.ص
2

 .25.، املرجع السابق، صملیكة خشمون 
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ىل سابقه مادتني فصارت  ،59ٕاىل  29من   .مادة 30وخّصص لها فصال اكمال، وزاد 
1

  

III.  ٔحاكم دستور سنة سان يف ظّل    :2016حقوق إال

ستوري لسنة  التعدیلاء  ستوري  2016ا لس ا ل ا س امجلهوریة، وتد مببادرة من رئ

اء الّشعيب، ويه نفس  ستف ىل  ّل، ومصادقة الربملان دون عرضه  ٔي معل عن طریق ر

ٔخرى ستوري، 1996ستور سنة  الطریقة اليت عرفهتا التعدیالت ا  بدایة من التعدیل ا

ام 2002لسنة  ّٔولها مرتبط  ،2008، مثّ  ٔهداف  لت هذه التعدیالت لتكّرس ثالثة  ٔد وقد 

ٔة السیاسیة،  ّة حقوق املر ّق برتق عل هيا م ة كتابة التارخي وتدرسه، و رق حبامیة رموز الثورة و

س امجلهوریة  ث متكني رئ ذیة من ح ّنف ىل السلطة الت ّصب  ني اكن الهدف الثالث م يف 

كرث من عهدة  ٔ لمن الّرتحش  ا ّظر يف تنظمي هذه السلطة من ا ادة الن ة، مع ٕا ّ .رئاسی
2

  

ت يف املواد من  وخّصص لحقوق واحلر ه  ضافة )مادة41( 73ٕاىل 32الفصل الرابع م ٕ ٔي   ،

ه، 1996مادة عن دستور 11 اء يف دیباج ستور فوق امجلیع، وهو القانون : "و ٕاّن ا

ّة ت الفردی ي یضمن احلقوق واحلر ٔسايس ا ٔ حریة الشعب ا د   ...."وامجلاعیة، وحيمي م

ستوري لسنة  :احملور الثاين   يف جمال حامیة حقوق العّمال 2016دید التعدیل ا

ة البالغة ملبادئ قانون العمل، تعتربها بعض احلكومات من املبادئ    ّ مهی ٔ لنّظر ل

ا القات العمل لر ة اليت حتمك  ّ ٔساسی ها،ا
3

هنا احلكومة   ریة، اليت اهمتت هبذه ومن ب اجلزا

تلفة رب دساتريها ا   .املبادئ 

ّرشیعي الوطّين،    ول ماكنة الصدارة يف السّمل ال ستوریة يف اكفة ا وحتتّل املبادئ ا

ات،  ت واحلقوق والواج ّ ّشاطات واحلر تلف ال لقوانني املنّظمة  ّٔول  لتايل املصدر ا ويه 

ّقة ب  صادیة ومن مضهنا ت املتعل ق اّصة وقطاع العمل والقضا  القات العمل، بصفة  نظم 

اّمة ّقة به بصفة  عیة املتعل ج .و
4

  

                                                             
1

 .26.املرجع نفسه، ص 
2

 .33.، املرجع السابق، صسلطاين لی فاطمیة 
3

ر،  الل مصطفى القريش،  ات اجلامعیة، اجلزا القات العمل الفردیة، دیوان املطبو ّٔول،  ري، اجلزء ا رشح قانون العمل اجلزا

 .44.، ص1984
4

ن،  ري، اجلزء  ٔمحیة سل ّرشیع اجلزا ّنظمي القانوين لعالقات العمل يف ال ادئ قانون العمل، الطبعة الثالثة، دیوان الت ٔول؛ م ا

ر،  ة، اجلزا ّ ات اجلامعی  .84.، ص2005املطبو
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لیه بعض الفقه    ٔطلق  ا  ٔساسیا يف جمال قانون العمل،  ستور دورا  ویلعب ا

عي ج ستوري  .الفريس القانون ا
1

ىل يف البالد حيّدد  ٔ عتباره القانون ا ستور   فا

غي لبايق القوانني  ة اليت حتمك جمال العمل، واليت متثّل مصدرا ومرجعا ی ّ ٔساسی املبادئ ا

ت .والتنظ
2

  

دید ل احلدیث عن  ٔس من إالشارة  يف جمال حامیة حقوق العّمال، فال، 2016دستور  ق ب

ستقالل ذ  ریة يف حامیة حقوق العّمال م ستوریة اجلزا   .لتجربة ا

د حقوق ا: ّٔوال شرتايك، ونظام احلزب الوا ّظام  ، 1963دستور سنة(لعّمال يف ظّل الن

  ):1976دستور سنة

ىن يف دستوري   شرتايك املت ّظام   سنّوحض ف یيل حقوق العّمال يف ظّل الن

  ):1976، وسنة1963سنة

I.  1963حقوق العّمال يف ظّل دستور سنة:  

سان    ٔ حقوق إال ري مس ة، عنون املّرشع اجلزا ّ ٔساسی حلقوق ا ته،  ّ وحر

ٔمرها  نویة یبقى  ٔخرى  ٔساسیة مضمونة، و وهنا تقّسم احلقوق ٕاىل  ة  ّ سمی وانتقدت هذه ال

ّام مسندا لضبط القانون ٔو رب .امضا، 
3
   

ال يف املادة 20ٕاىل  12املواد من وقد تضّمنهتا  ص م ه 12، ف سني يف  م ىل املساواة بني اجل

ات،  ٔحزاب ومشاركة العّمال 20املادة ويف احلقوق والواج ّقايب، وحبق ا حلق الن رتف  ه، ا م

سیري املؤسسات يف ٕاطار القانون   . يف 

ىل هذه املواد     :وما یالحظ 

 ،ملهّم مهنا يف نظره سان،واكتفائه  ّلك حقوق إال ري  اطة املّرشع اجلزا  دم ٕا

  لقانون بعبارة ومتارس يف ٕاطار ید ت احلقوق  ا ملنع تق راه البعض س القانون، وهو ما 

ّمة  ٔ ستقرار ا لقانون، ومساسها  ا  دم الزتا ة  ّ ات حب ا ح ت و العدید من إالرضا

                                                             
1

ر،   ن صا ري ن عزوز  اّمة يف رشح قانون العمل اجلزا ادئ  رش، مرص، )دراسة مقارنة(م ل ، 2010، دار اجلامعة اجلدیدة 

 .106.ص
2 Amar AMORA, «Droit de travail et Droit Social», Guide pratique, Société 
EL MAARIFA, Alger, 2002, p.25. 

3
ر،   ن صا  .املرجع واملوضع نفسهن عزوز 
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دة حزب  ٔ و د یة، وم شرتا ّعات الشعب  دة الوطنیة، وتطل وسالمة الرتاب الوطين، والو

ّة حيظر املس ٔساسی لیه فالفرد جهبة التّحرر الوطّين، فهذه املبادئ  ه، و ّٔي و اس هبا ب

ته وحقوقه خوفا من  ّدت حر دا، فق ّع حبقوق ميارسها يف ٕاطار حمدود  متت ري اكن  اجلزا

.املساس هبذه املبادئ
1

 

ستور تناول احلقوق امجلاعیة ال الفردیة، ّٔن هذا ا ویالحظ 
2

ه   وهو ما یتفق والتو

ریة يف هذه و اجلزا شرتايك    .الفرتة إالدیولو 

ستور 20نص املادة ٕاىل احلق يف العمل، مضن  1963دستور كام مل یتعّرض  ، من ا

ميقراطیة الشعبیة ریة ا لجمهوریة اجلزا ٔساسیة  ٔهداف ا حق مستقل مضن ا نّام  .وإ
3

 

II.  1976حقوق العّمال يف ظّل دستور سنة:    

ّظام لیكّرس املبادئ الواردة يف املیثاق الوط 1976دستور سنة اء  ّين، ویضع الن

ه، وفد  ي ال رجعة ف یار الّشعب ا ّظام العاّم، لكونه اخ لن ّقة  شرتايك من املسائل املتعل

ّقة بعالقات العمل الفردیة وامجلاعیة عل اّمة م ادئ  احلق يف العمل، واحلق يف : تضّمن م

ٔمن والوقایة الّصحیة، حق مجیع العّمال  ة، احلق يف امحلایة وا ّقابة، الرا خنراط يف الن يف 

ٔن ميارس يف ٕاطار القانون .احلق يف إالرضاب يف القطاع اخلاّص رشط 
4

  

اء يف نص  ٔ  24املادة ٕاذ  ، وحيمكه املبد ذر ّطفل نبذا  ذ الت ىل العمل، وی متع  ركز ا ٔنّه 

لتمنیة ". ّلك حسب مقدرته، ولّلك حسب مع: "شرتايك ٔسايس  البالد، وهو العمل رشط 

شه ي یضمن به املواطن وسائل    .املصدر ا

یار العامل، وبناء    متع، وطبقا الخ صاد وا ق بات  ّ طل یّمت توظیف العامل حسب م

  ".ىل قدراته ومؤهالته

ٔوحض يف  القات العمل والضامن  67- 59املواد ّمث  ٔسس الهاّمة واملبادئ اليت حتمك تنظمي  ا

لمواطن  عي    : لتعابري التالیةج

                                                             
1

 .20- 19.ص.، املرجع السابق، صملیكة خشمون 
2

ر،   ن صا  .107.املرجع السابق، صن عزوز 
3

 .املرجع واملوضع نفسه 
4

 .109- 108.ص.املرجع نفسه، ص 
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ستور، 24لامدة حق العمل مضمون طبقا " عتبارها  من ا ة  نتاج ه  ميارس العامل وظیف

ا ورشفا ة العمل. واج لزام ل القوّيم مرهون  ذ حصة من ا ٔ ٔجور . احلق يف  ختضع ا

ٔ القائل ٔجر، وحتّدد طبقا لن: "لمبد ساوي يف ا ستلزم ال ساوي يف العمل،  ة العمل ال ّ وعی

شرتايك لمجمتع  ة هدف دامئ  نتاج ٔن . املنجز فعال وحلجمه، السعي وراء حتسني  ميكن 

ىل الّرتغیب  ة بواسطة حوافز معنویة، وبنظام مالمئ قامئ  نتاج ىل العمل و ّشجیع  یّمت ال

ٔو الفردي ىل املستوى امجلاعي    ".املادي، سواء 

ّقابة معرت " خنراط يف الن   ".ف به مجلیع العّمال، وميارس يف ٕاطار القانونحق 

ٔسالیب " ّقة  ت املتعل ّنظ ٔحاكم القوانني والت شرتايك  القات العمل يف القطاع  ختضع 

ّظم القانون ممارسته سیري يف القطاع اخلاص، حق إالرضاب معرتف به، وین ل یة    ".شرتا

ٔثناء العمل احلق يف امحلایة، " و  ةتضمن ا ّ ٔمن والوقایة الصحی ة ". "وا احلق يف الرا

ّة ممارسته یف شة ". "مضمون، حيّدد القانون  و يف نطاق القانون ظروف مع كفل ا

ن جعزوا عنه  ام به، وا ّ ستطیعون الق ن ال  ن مل یبلغوا بعد سّن العمل، وا املواطنني ا

".هنائیا
1

    

ه 59املادة ویعترب نص  ّقة  م حلق يف العمل،املتعل
2

حلقوق   ّقة  عل ٔطول مادة م تعّد 

ي  و يف سیاسهتا، وا لیه ا ٓنذاك، وسارت  ّظام  ذ به الن ٔ ي  شرتايك ا لطابع  لنّظر 

ٔساسیة لٕالنتاج داة ا ٔ سان ا   .یعترب إال

لمبادئ العاّمة الواردة يف ة ، 1976دستور  واستقراء  دیولوج ّني جتسید  یت

ی ٔحاكم اخلاّصة بعالقات العمل، ومن ذ شرتا ه 24نص املادة ة حّىت يف ا .م
3

    

لیربايل، ونظام التّعددیة احلزبیة: نیا ّظام ا ، ودستور 1989دستور : (حقوق العّمال يف ظّل الن

  ):2016، وتعدیل سنة 1996

ٔساسیة والقانونی عي ببعض املبادئ ا ج ال  ن يف ا ستور ن ا لاكتفى هذ لعمل م   ة 

                                                             
1

 .47- 46.ص.املرجع السابق، ص القريش،الل مصطفى  
2

ّحو التايل 1976من دستور سنة  59جيري نص املادة   ث ميارس العامل ": ىل الن العمل حق مضمون، وهو واجب ورشف ح

ة العمل لزام ٕ ل القوّيم مرهون  ذ خصمه من ا ٔ عتبارها واجب ورشف، فاحلق يف  ابیة  نت ه   ".وظیف
3

ر،  ن صا  .109.املرجع السابق، ص ن عزوز 
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ّقايب وحق إالرضاب،   ة، واحلق الن ٔمن، واحلق يف الّرا احلق يف العمل، واحلق يف امحلایة وا

صادیة  ق ت العامة، السیاسیة و حلقوق واحلر ٔحاكم الواردة يف الفصل اخلاّص  ويه ا

عیة والقانونیة ممّا ج .ٕاىل تعدیل ومراجعة خمتلف القوانني ّٔدى و
1

  

I. ٔحاكم دستور سنة حقوق ال   :1989عّمال يف ظّل 

ر  23دستور حيتوي   ارشة بعالقات العمل، وذ  1989فربا القة م ٔحاكما   مضن مواده 

ه،142ٕاىل  21املواد من يف  ه 28املادة ٕاذ تنص  م ٔمام  م ّٔن ّلك املواطنني سواسیة  ىل 

ٓخر، ّٔي ظرف  ٔو  ٔي  ٔو الر س  ٔو اجل لعرق   30املادة وتضیف  القانون دون متیزي 

ه ات :"م سهتدف املؤّسسات ضامن املساواة ّلك املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواج

صادیة  ق ة يف احلیاة السیاسیة و ّ ات اليت حتول دون مشاركة امجلیع الفعلی زا العق ٕ

ة عیة والثقاف ج ه  31املادة  كام تؤكد". و ٔساسیة وحم ت ا ّ ّٔن احلر سان ىل  قوق إال

اء يف  ه 52املادة مضمونة، وقد  ّقايب  53واملادة  لّلك مواطن احلق يف العمل، م احلق الن

.احلق يف إالرضاب معرتف به، وميارس يف ٕاطار القانون 54املادة معرتف به، وتضیف 
2

  

، بل    و اتق ا ىل  ٔنّه الزتام یقع  ىل  ومل یعد تفسري مضمون احلق يف العمل 

ٔن هت الظروف وواجب ا یار العمل  و  ىل املواطن استغاللها الخ ّغي  الوسائل، اليت ی

ي یناسبه .ا
3

  

II.  ٔحاكم دستور سنة   :1996حقوق العّمال يف ظّل 

ورة يف انب احلقوق الفردیة املذ  ،1996دستور سنة ّرس ، 1989دستور سنة  ٕاىل 

ّقا رزها احلق الن ٔ لحق مج من احلقوق امجلاعیة، ولعّل  بة  ّس ال يب، واحلق يف إالرضاب، ف

س املنّظامت  ٔس حلق يف ت ٔحصاب العمل  ٔجراء، و لعّمال ا ستور اجلدید  رتف ا ّقايب ا الن

ستور  كون ا ّة، ومن ّمت  ّة واملعنوی فاع عن مصاحلهم املادی لرشوط القانونیة  ّقابیة وفقا  الن

اش ٔن  ّقابیة، بعد  ٔقّر التعددیة الن ّقابیة  اجلدید  ادیة الن ٔ یة طوی ا الل مدة زم العّمال 

                                                             
1

ن،  ٔول، ص ٔمحیة سل  .85- 84.ص.اجلزء ا
2

ر،  رشید واحض،  رش والتوزیع اجلزا ة وال لطبا ر، دار هومه  ّة يف اجلزا صادی ق ات  ، 2003القات العمل يف ظل إالصال

 .46- 45.ص.ص
3

ر،  ن صا  .109.املرجع السابق، ص ن عزوز 
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الف  ىل  لحق يف إالرضاب و سبة  ل ّٔما  ریني،  لعّمال اجلزا حتاد العاّم  ملمتثّ يف  دستور ا

رتف دستور  ،1976سنة  ٔو  ،1996سنة ا ٔجراء سواء اكنوا يف القطاع اخلاّص  لعّمال ا

ّجوء ٕاىل إالرضاب القانوين ل لّزناع امجلاعي يف  العام  سویة الودیة  ال فشل وسائل ال يف 

.العمل
1

  

ىل    لتطبیق يف ذاهتا؛ ٕاذ یتوقف تطبیقها  كون صاحلة  ّٔن هذه املبادئ ال  ري 

اتق  ىل  دم ٕاصدار هذه النّصوص تقع  ة  ّ ّن مسؤولی ة، وإ ّ رشیعیة وتنظميی ٕاصدار نصوص 

ٔقّرهام الشعب، تني  ّ ل ستوریتني ا ذیة السلطتني ا ّرشیعیة والسلطة التنف .ٔال وهام السلطة ال
2

  

ه  ّ ستور متثّل إالطار العاّم احملّدد واملو ٔحاكم واملصادر العاّمة الواردة يف ا لیه فٕاّن ا و

ٔو ٕالغاهئا،  ٔو تعدیلها  شاهئا  لعمل، سواء عند ٕا ة  ّ ّنظميی لت ٔحاكم والنصوص القانونیة وا ملضمون ا

رشیع ّقة بعالقات العمل لتصبح  وهو ما جتّسد يف ال ٔحاكم املتعل ري مبراجعة خمتلف ا اجلزا

ي یضمن  ستوري اجلهاز العام ا لس ا ستور احلايل، وميثّل ا ادئ ا سجمة مع م م

ٔحاكم والنّصوص  ٔساسیة املرتبطة بعالقات –مطابقة هذه ا حلقوق ا ّقة  ام ت املتعل ّ السی

ستو  -العمل س واملبادئ ا ٓراء والقرارات اليت یصدرهالمقای .ریة، وذ عن طریق ا
3

  

III.  ستوري لسنة ٔحاكم التعدیل ا   :2016حقوق العّمال يف ظّل 

ستوري 01- 16القانون رمق  عّزز   ّام  املتضّمن التعدیل ا جمال احلقوق العّمالیة، السی

ٔطفال، و  ّساء وا اّمة ال ّشغیل، الضامن  احلّق (العّمال  ّمهني وال عي، وضامن يف الت ج

ة سانیة، احلق يف الب ا، و )املعام  اولها تبا   :سن

شغیل )1   :حقوق املرٔة يف جمال ال

ّناصف "  :2016من دستور سنة  36املادة ورد يف نص    ة الت رق ىل  و  تعمل ا

ّشغیل ساء يف سوق ال ال وال اصب املسؤولیة يف. بني الر ٔة يف م ة املر رق و   شّجع ا

ىل مستوى املؤّسسات ة و   ".الهیئات وإالدارات العموم

                                                             
1

 .املرجع واملوضع نفسه 
2

 .107.رجع نفسه، صامل 
3

القات العمل  شري هديف،  زي يف رشح  رش والتوزیع، )القات العمل الفردیة وامجلاعیة(الو ل ٔوىل، دار الرحيانة  ، الطبعة ا

ر،   .31.، ص2000اجلزا
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الل ٕاقرار معل    ٔ املساواة يف جمال الشغل من  د وهتدف هذه املادة ٕاىل تعزز م

ّقة  ستوریة املتعل ّة النّصوص ا ٔة يف توّيل املسؤولیات، وتعّد كتمك لبق ّة املر رق ىل  و  ا

تلفة ملرٔة، وهذا ما یعّزز حقوقها، ویدمع ة يف جماالت احلیاة ا ّ .مشاركهتا الفعلی
1

  

ّشغیل )2   :حقوق الطفل يف جمال ال

ستوري يف املادة  ٔنّ  69نص التعدیل ا ٔطفال دون  :"ىل  سنة  16شغیل ا

لیه القانون   ".یعاقب 

ولیة، فالطفل  ذ الزتاماهتا ا ریة يف جمال تنف و اجلزا وهذا یعترب تعززا جلهود ا

دم  ب  اّصة يف زمن س اّصة،  ایة  ه البدين والعقّيل حيتاج ٕاىل ٕاجراءات وقائیة ور نض

و ٕاىل  سعى ا ا  لهيا بطرق شّىت، و عتداء  ة العمریة وكذا  شغیل هذه الف ه  كرث ف

ّشغیل، ومقع العنف ع ال الل م .جماهبة ذ من 
2

  

ر صادقت بتارخي  ة حقوق الطفل الصادرة مبوجب  ،1990انفي  26فاجلزا ىل اتفاق

دة مم املت ٔ ٔ نفاذها ، 1989نومفرب  20املؤرخ يف  25/44رمق  قرار امجلعیة العاّمة ل واليت بد

مترب  02بتارخي  ٔوىل مهنا الطفل ،1990س ة یعين : "وقد عرفت املادة ا ٔغراض هذه االتفاق

اوز سن  سان مل یت ة عرش،الطفل ّلك ٕا ل ذ مبوجب القانون ما  الثام مل سن الرشد ق

لیه ".املنطبق 
3

ام مؤداه     ٔ د ٔساسها م ّٔوال"واكن  ".الطفل 
4

 

ة  ىل هذه االتفاق ر  مترب  03بتارخي كام صادقت اجلزا .1983س
5
ولیة ىل   ة ا االتفاق

دام1973لسنة  138رمق  ست ٔو  شغیل  ل نیا  لسّن ا ّقة  ٔدىن  ، املتعل ّدا  واليت وضعت 

ٔن ٔنّه ال جيوز  ي اعتربت  ّعلمي إاللزايم وا یقّل عن اخلامسة  لسن العمل، وهو سّن ٕامتام الت

ٔطفال حّىت عرش سنة،  شغیل ا عت  ة عرشكام م ٔن  سّن الثام ٔعامل اليت حيمتل  يف ا

ٔو الظروف اليت ب طبیعهتا  س داث  ٔ الق ا ٔ ٔو  ٔو سالمة  لخطر حصة   تؤّدى تعّرض 

                                                             
1

 .35.ص ،السابقاملرجع  شري هديف، 
2

 .36- 35.ص.، املرجع السابق، صسلطاين لی فاطمیة 
3

 .35.، ص06الهامش رمق  املرجع نفسه، 
4

  ، يش عق ة"خر ّ ة تصدر عن مركز "حامیة الطفل بني العاملیة واخلصوصی ّ ، جم دراسات قانونیة، العدد اخلامس، دوریة فصلی

ساين  ويل إال لقانون ا ساليم  ة، مبسامهة املنتدى  ّ شارات واخلدمات التعلمی س لبحوث و د املنّظامت املتخّص (البصرية  ّصة ٔ

ساليم رش والتوزیع، نومفرب )لمؤمتر  ل ونیة   .52.، ص2009، دار اخل
5

ميقراطیة الشعبیة، العدد   لجمهوریة ا مترب  06، الصادرة بتارخي 37اجلریدة الرمسیة   .1983س
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ىل  لقضاء فعلیا  ريم  ة  ّ اع سیاسة وطنی ّ تب ٕ ٔن تتعهّد  ول املصادقة  ىل ا ت  ٔوج فهيا، و

ٔطفال .معل ا
1
   

ر  ،2000نومفرب  28بتارخي كام صادقت اجلزا
2
ة   التفاق الصادرة  182رمق ىل املنّظمة 

ٔ نفاذها بتارخي ، 1999جوان  17 بتارخي ىل ، 2000نومفرب  19واليت بد لحّث  اءت  اليت 

ة التعلمي  ّ ٔمهی ة  ٔ كّدت هذه االتفاق ٔطفال، وقد ٔشاكل معل ا ىل ّلك  ّام واللكّي  القضاء الت

ٔرسمه، كام  ات  عیا مع العنایة حبا ٔطفال العاملني، ودجمهم اج ٔهیل ا ادة ت اّين، ٕا ٔسايس ا ا

ٔطفالٔیضا  كّدتٔ  ّيس لعمل ا ب الرئ .ّٔن الفقر هو الس
3
   

ري  ٔطفال نّص املّرشع اجلزا شغیل ا ولیة يف جمال حظر  ذا لاللزتامات ا يف وتنف

القات العمل 11- 90من القانون رمق  15املادة  ظمي  ّق ب ي  املتعل ٔطفال ا شغیل ا ع  ىل م

شغیل سنة، 16یقّل سنّه  ّمهني، وال جيوز  ل يف ٕاطار عقود الت ّ يف احلاالت اليت تد ٕاال

ه الّرشعي القارص ٕاالّ  ّ ىل رخصة من وصی .بناء 
4

  

ٔمر رمق  11- 90من القانون رمق  140املادة  كام نّص يف  01- 15املعّد مبوجب ا

،2015املتضّمن قانون املالیة التمكیيل لسنة 
5
ٔنّه یعاقب بغرامة مالیة ترتاوح من   10.000 ىل 

امل قارص مل یبلغ السن املقج .د20.000ج ٕاىل .د 10.000 ا ىل ّلك توظیف  ّ يف  ّررة، ٕاال

رشیع والتنظمي املعمول هبام ل ّمهني احملّرر طبقا  ا العود ميكن ٕاصدار عقوبة . عقد الت ويف 

رفع ٕاىل ضعف یوما ٕاىل شهرن 15ترتاوح من س  ٔن  لغرامة اليت ميكن  ، دون املساس 

اله ٔ لهيا     .الغرامة املنصوص 

ة ّلك من اركب خمالف دام العّمال القرص بغرامة مالیة وقّرر املّرشع معاق ّق بظروف است   ة تتعل

                                                             
1

ولیة"وفاء مرزوق،   ات ا ة، لبنان، "حامیة حقوق الطفل يف ظّل االتفاق شورات احلليب احلقوق  .63.، ص2010، م
2

ميقراطیة الشعبیة، العدد 2000نومفرب  28املؤرخ يف  387- 200املرسوم الرئايس رمق   لجمهوریة ا ، الصادرة 73، اجلریدة الرمسیة 

سمرب  02بتارخي   .2000د
3

 .64.، املرجع السابق، صوفاء مرزوق 
4

ميقراطیة الشعبیة، العدد ،1990ٔفریل   21املؤرخ يف  11- 90القانون رمق   لجمهوریة ا  25، الصادرة يف 17اجلریدة الرمسیة 

  ، 1990ٔفریل 

 .576- 562.ص.ص
5

ٔمر رمق  54املادة   ميقراطیة 2015املتضّمن قانون املالیة التمكیيل لسنة  01- 15من ا ریة ا لجمهوریة اجلزا ، اجلریدة الرمسیة 

 .27-06.ص.، ص2015جویلیة  23، الصادرة بتارخي 40الشعبیة،، العدد
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ٔو املعاینةج.د4.000ج ٕاىل .د2.000ترتاوح من  الفة  كّررت ا ّام  ّق لك .، وتطب
1

  

اّمة )3  :حقوق العّمال بصفة 

اّمة ويه  لعّمال بصفة  ّمهني  احلّق متثّل يف مج من احلقوق اليت تتقّرر  يف الت

ّشغیل، الضامن  سانیة، احلق يف وال عي، وضامن املعام  ةال ج ىل اعتبار ب ، وذ 

ة العاّمة ة العمل تعّد جزءا من الب  .ّٔن ب

شغیل ٔ)  متهني وال   :احلق يف ا

ستوري، 01- 16من القانون رمق  69نص املادة وضع    اتق  املتضّمن التعدیل ا ىل 

ّمهني، ووضع سیاس ّة الت رق ّمة  و  اصب الشغلا داث م ىل است دة  ، ممّا ات املسا

ىل معل   .یعّزز فرص املواطنني يف احلصول 

سانیة الالّئقة ) ب   :حق العّمال يف املعام إال

ستوري يف  ه 34نص املادة عّزز التعدیل ا ه،  م هتاك حرم دم ا سان يف  حق إال

لكرامة، بق ٔو املساس  ٔو املعنوي  لعنف البدين  دم تعّرضه  ٔو و لمعام القاسیة  مع القانون 

سانیة .الٕال
2

  

ٔن یتعّرض لها العامل يف  عیة اليت ميكن  ج ة  ّ ٔخطار النفسی فالعنف يف العمل یعترب من ا

ة العاملیة  ظّمة الّص ، وتعّرف م ٔنّه (OMS)ماكن مع ىل  لقّوة : "العنف  ستعامل املتعّمد 

ئیة  ٔو ضد  )املادیة(الفز ات  قي ضّد ا ٔو إالستعامل املادي احلق هتدید  ٔو القدرة سواء 

ٔو  دوث، ٕاصابة  ٔو رحجان  دوث  ٔو جممتع؛ حبیث یؤّدي ٕاىل  ة  ٔو ضد مجمو ٓخر،  خشص 

ٔو القدرة  ئیة  ٔو احلرمان، ویفهم من استعامل القّوة الفز ّامء  ٔو سوء الن ة  ّ ٔو ٕاصابة نفسی موت، 

ه شمل  ّٔهنا  مناط املادیىل  ٔ ّيس والسیكولوةامل ومجیع ا هتاك اجل ".، و
3

  

ضطهاد  اللها العامل ٕاىل  ّٔن ّلك وضعیة یتعّرض من    ویعّرف العنف يف العمل 

                                                             
1

ر– 11-90من القانون رمق  141املادة    - السالف ا
2

ّحو التايل 01-16من القانون رمق  40املادة  جيري نص  سان" :ىل الن هتاك حرمة إال دم ا و    .تضمن ا

لكرامة ّٔي مساس  ٔو  ٔو معنوي  ٔي عنف بدين    ".وحيظر 

ٔو املهنیة یقمعها القانون ٔو الٕالسانیة   ".املعام القاسیة 
3

  ، ديم قطاع الوظیف العمويم "ٓیت وراس لی ى مست ّفيس يف العمل  ا(العنف الن یة تزيي وزو منوذ رة )ا ب ، مذ

سانیة و مل النفس، ختصص العمل والتنظمي، لكیة العلوم إال مل النفس، التخرج لنیل شهادة املاجستري يف  عیة، قسم  ج

 .14.، ص)2015-2014(امعة مولود معمري تزيي وزو، السنة اجلامعیة 
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ٔو هو ّلك اعتداء نفّيس  لعمل،  ذه  ٔدیته وتنف ٔثناء ت ا وجسمیا  ّ لیه نفسی ّهتدید، كام یعتدى  وا

يس، یتعّرض ٕالیه ال ٔو  ٔدیته ملهامه ممّا یعّرض ٔو جسدي  عامل يف ماكن العمل، ومبناسبة ت

لخطر ة  ّ ة واجلسمی ّ ّفسی .حصته الن
1

  

عي  ) ج ج   :حق العّمال يف الضامن 

عي منامیة حتعّززت  ج ستوري يف العامل يف جمال الضامن   الل التعدیل ا

اء 2016سنة  ث  ه، 69يف نص املادة  ح اء فهيا م ملواطنني احلق يف ٔنّه لّلك ا  اليت 

ة  ّظافة، احلق يف الرا من والن ٔ ٔثناء العمل احلق يف امحلایة، ا العمل، یضمن القانون يف 

ات ممارسته یف ".مضمون، وحيدد القانون 
2

ٔن القانون یضمن   ٔضاف هذا التعدیل  حق و

عي ج   ...العامل يف الضامن 

تعامل ٔنّ  ٕاىل إالشارة وجتدر عي الضامن اصطالح اس ّول ج رشیع يف مرة ٔ  يف اكن ال

س ٔصدر عندما 1935 سنة ٔمريك الرئ ف قانو روزفلت ا  عن العاطلني دد من لتخف

ة العمل زمة ن ٔ صادیة ا صاد حلقت اليت ق ٔمريك ق .1929 سنة يف ا
3

  

الن العاملي حلقوق  ویعدّ  لیه إال سان نص  عي حقا من حقوق إال ج الضامن 

ي صدر  سان ا عتباره عضوًا : "یيل كام 22 املادةيف  1948 نومفرب 10بتارخي إال لّلك خشص 

عي ج متع حق الضامن  صادیة  ،"يف ا ق حلقوق  ّق  ٔ كّده الربوتوول املتعل وهذا ما

دة  مم املت ٔ ة العاّمة ل ذي صدر عن امجلع عیة ال ج سمرب 16بتارخي و شلك  1966 د

عي، مبا يف ذ : "واحض ج ٔطراف يف هذا العهد حبق لك خشص يف الضامن  ول ا تقّر ا

عیة ج نات  ٔم   ".الت

ة، من الصعب وضو  ّظام من  داثة هذا الن ب  س عي  ج لضامن  ع تعریف 

اطر اليت یغطهيا من دو ٕاىل  الف وسائل امحلایة وجماالت ا نیة، واخ ة  وتطّوره من 

ٔخرى،  ة  صادیة والسیاسیة السائدة من  ق عیة و ج لظروف  ره  ٔ ة ت   ٔخرى، ن

  

                                                             
1

 .17.املرجع نفسه، ص 
2

 .1996من دستور  55وهو نفس نص املادة  
3

 .134.املرجع السابق، ص شري هديف، 
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ٓخر ضیقولهذا تعّددت تعاریفه الفقهیة بني ت .عریف موّسع و
1
   

صادیة  ق عي ّلك السیاسات  ج ي املّوسع الضامن  ٕاذ اعترب التعریف الفقه

ة، النقل، السكن،  متع اكلص ل ا فراد دا ٔ ة والرفاهیة ل ق الرا عیة اليت حتاول حتق ج و

ٔموال، ال  اص وا ٔش ٔبعد من ذ تنظمي حركة املرور، مقع جرامئ ا شغیل، و سیاسة ال

فاع الوطين ة، حركة ا ّ ...املالی
2
   

اته هيا الفرد يف ح اطر اليت قد یتعّرض ٕا ىل ا واليت قد  ،ب بين التعریف الضیق 

ٔو  ة،  ل اكملرض والبطا والشیخو ساب ا ىل مستوى اك يش، سواء  حتّدد مستواه املع

ٔمومة ٔعباءه اك ٔو  ٔنّه. ٕانفاقه اكلوفاة،  ىل  فراده : " مفثال عرف  ٔ متع  ت امحلایة اليت یضمهنا ا

 ّ ة من الت هيا عن طریق وضع مجمو صادیة اليت یتعرض ٕا ق عیة و ج اطر  اهبة ا دابري 

ٔو املرض، ٕاضافة ٕاىل تقدمي العالج  ل  ب معني كنقص ملموس يف ا ٔفراد لس هؤالء ا

ٔطفال لعائالت ذات ا ٔداءات  ح ا ".الطيب وم
3
   

ي هيدف محلایة الفرد من " ٔو عیةهو القانون ا ج ٔخطار  اليت هتّدده، ويه ٕاّما  ا

 ّ س ٔن ت ّما  ، وإ ة، البطا ل املهين اكملرض، العجز، الشیخو ساب ا ب ٔن تعوقه عن اك

ّ يف بعض النفقات اخلاصّ  ٔعباء العائلیةة اكلنفقات الصحی ٔو ا ".ة 
4

  

ث مت ٕاصدار  ٔساس اخلطر؛ ح ىل  ولیة  ظمة العمل ا ىل مستوى م ّام عّرف  ب

ولیة رمق  ة ا عیة 1958لسنة  102االتفاق ج ت  لضام ٔدىن  حلّد ا ّقة  ؛ ويه مثاين املتعل

عي ج ٔمني  لت ة، : االت  ٔداءات الشیخو  ، ٔداءات البطا التعویضات عن املرض، 

مراض ا ٔ ٔداءات العجز، ٔداءات ا ٔمومة،  ٔداءات ا ت العائلیة،  ا ت العمل، إال صا ملهنیة وإ

د احلیاة  ىل ق ن  ).الوفاة(ٔداءات املوجود
5

 

                                                             
1 Jacques AUDINET, Sécurité sociale, La direction générale de la fonction publique 
algérienne, aves la collaboration scientifique de l’institut internationale d’administration 
publique, Alger, 1971, Paragraphe N°10, p.17. 
2 Jacques AUDINET, op.cit, Paragraphe N°13, p.19. 

3
 .137-136. ص. املرجع السابق، ص شري هديف، 

4 Jean Jacques Dupeyroux, Droit de sécurité social, 9 ème édition, Dalloz, 
2000, p.9. 

5
 .137-136. ص. ، صنفسهاملرجع  شري هديف، 
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ة العّمال قح ) د   :معل سلمية يف ب

ة سلمية يف  ستوري احلق يف ب عتبار هذا  ،2016تعدیل سنة تدارك املؤّسس ا

حلقوق احلق من بني احلقوق اليت تضّمهنا اجلیل ا لیه  ٔو ما اصطلح  سان،  لثالث حلقوق إال

ول، وذ يف ٓزر والتاكتف بني ا ة اليت تعكس الت ّ ی ه، 68نص املادة  التضام وجعل من  م

اص الطبیعیني  ٔش ات ا ّمة حتدید واج لقانون  رك  لهيا، كام  و احلفاظ  واجب ا

ىل املوا ّٔن احلفاظ  ة، ٕاذ  ة من الرشوط واملعنویني محلایة الب رد الطبیعیة وحامیة الب

لتمنیة املستدامة ٔساسیة  .ا
1

  

ة العاّمة، ومن ّمث مكّو و  ت الب سیا ملشالك ورها ّ رئ ة العمل مكو تعترب ب

لتمنیة املستدامة ا، وا كولوج .لال
2

  

ق امحلایة فٕاذا اكن قانون العمل  ة هيدفان لتحق فّلك من قانون العمل وقانون الب

ن یقومون بعمل حلساب الغري اص ا ٔش ٔمن ا ه لضامن  ّ ة هيدف محلایة  ،یو فٕاّن قانون الب

ا فٕاّن هناك  ام اكنت مبا فهيا العمل،  سانیة  شاطاهتم إال اص  ٔش ة اليت ميارس فهيا ا الب

عتبار تقار ذ بعني  ٔ ٔن ی ا بني القانونني، ولهذا فٕاّن قانون العمل جيب  ّ ال حمتی  وتدا

ٔثناء العمل ة  .ٕاجراءات حامیة الب
3

  

ري يف ّهتا  44املادة  ويف هذا إالطار نص املّرشع اجلزا رق ة و من قانون حامیة الص

رشیع اجل: "ما یيلىل  رتام ال ىل ا ّة مؤّسسة  ٔی شغیل  اري به العمل يف جمال حامیة یتّوقف 

ة ".الب
4

  

  :ةــــــــــامت

ٔخرى،  سان ا ّٔن احلقوق العّمالیة كغريها من حقوق إال ري  ٔ ما ميكن قو يف ا

ستوري  ٔ دستورّي، ،2016لسنة واليت تعّززت يف التعدیل ا لهيا مكبد لنّص  ما مل  ال قمية 

ّنظميیة املكرّسة لها لت رشیعیة وا   .یّمت إالرساع ٕاىل ٕاصدار النصوص ال
                                                             

1
 .36.، املرجع السابق، صسلطاين لی فاطمیة 

2 Michel GUILLEMIN, «Les dimensions insoupçonnées de la santé au 
travail», L’Harmattan, Paris, 2011, p.175. 
3 Frank HEAS, «La protection de l’environnement en droit de travail», Revue 
de droit de travail, N°10, Dalloz, Paris, Octobre 2009, p.p.565-572. 

4
را– 05- 85القانون رمق    - لسالف ا
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ت   ة احملتوى يف غیاب ضام ّوسع فهيا فٕاّهنا تبقى فار ام ّمت الت ت  ّٔن احلقوق واحلر كام 

هتا .محلا
1

  

حلدود  لزتام  ىل دستوریة القوانني الوسی القانونیة الفعا لضامن  وتعّد الرقابة 

ا،  ستور نصا ورو رتام ا ستوریة، ومن ّمث ا ستوریة واملبادئ اليت قررهتا الوثیقة ا ا

ٔو  ة  ّ ّرشیعی ل السلطة ال ستور من ّلك خرق حممتل من ق واملقصود هنا هو وجوب حامیة ا

لسلطة  بة  ّس ل نّه  ٔ ّرشیعیة  ٔسايس هو السلطة ال ّٔن القصد ا ذیة، ولو  ّنف السلطة الت

ّنف ٔن الت رفعها ذوي الّش ىل دعوى  ستوریة لنوع  ذیة ميكن ٕاخضاع قراراهتا املشوبة بعدم ا

ٔعامل السیادة ّقة ب عل ّ ٕاذا اكنت هذه القرارات م .ٕاال
2
   

ق دو احلق  ّة لتحق ري القوی ستوري اجلزا ّٔن رغبة املؤّسس ا وجتدر إالشارة 

ات د ت والواج الل تعزز احلقوق واحلر لس والقانون من  رة ٕاخطار ا فعه ٕاىل توسیع دا

ات املواطن يف  ریة ٕاىل حامیة حقوق وواج و اجلزا ید ا ٔ ىل ت ستوري، وهذا دلیل  ا

ىل  الل ٕاقرار حق ٕاخطاره بناء  كّرس نظاما دميقراطیا، وذ من  ىل دستور  دولته القامئة 

 ٔ د ا ٔ ، عندما یدعي  و ٔو جملس ا ا من احملمكة العلیا  ة ٕا ٔمام  طراف يف احملامكة 

ت اليت  ّ هتك احلقوق واحلر ل الّزناع ی لیه م ي یتوقف  ّرشیعّي ا ّٔن احلمك ال قضائیة، 

ستور .یتضّمهنا ا
3

  

ول يه و  ريها من ا ٔو يف  ر  سان يف اجلزا ّٔن معركة حقوق إال ٔن ننّوه ٕاىل  ّد  الب

ل  يض وعي الفرد هبذه احلقوق، و ة تق كون معركة ثقاف ٔن  ل  ريه ق رتامه حلقوق  ّايل ا ت

سان يف عقل  ٔن تعرف وحتمى حقوق إال لیه جيب  معركة سیاسیة ضد السلطة احلامكة، و

ايت لهذه احلقوق  رتام ا ٔي عندما یزتامن هذا  ريه هبا؛  ٔن یطالب  ل  سان ومضريه ق إال

مجلع بني ا  ّ ّق ٕاال رتام الغريّي لها، وهذا ال یتحق ٔي عندما مع  ة لها،  ّ ّنظري واملامرسة العملی لت

  .یصدق الفعل مع القول

                                                             
1

 .41.ص ، املرجع السابق، سلطاين لی فاطمیة 
2

يس لیندة،  ر" ٔون ستوریة يف اجلزا د ا ت نفاذ القوا رض "ضام ّد خ امعة محم ، جم املفكر، جم احلقوق والعلوم السیاسیة، 

انفي   .255.، ص2010سكرة، العدد العارش، 
3

 .42.ص ، نفسهاملرجع ، سلطاين لی فاطمیة 
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 :تحت عنوانمداخلة 
 األمن البيئي المستدام  في ظل  األمن المائي  تحديات" 

 "-رؤية مستقبلية-
 

 من إعداد الدكتورة سكيل رقية
 أستاذ محاضر قسم ب

 -جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف-كلية الحقوق والعلوم السياسية 
 :الموسوم بـالملتقى الدولي الثالث في 

 "طنية و المواثيق الدوليةرهانات األمن البيئي والتنمية المستدامة في الت شريعات الو " 
 ارن، ومخبر القانون الخاص المقجامعة الشلفبق والعلوم السياسية بالت عاون بين كلية الحقو المنظ م 

 7152نوفمبر  51و 51: يومي

 

إىل حتقيق احتياجات أفراد اجملتمع جبيله احلاضر  ، مبا يدل عليه املصطلح،للدولة هتدف التنمية املستدامة
الل األمثل للموارد من خالل االستغعلى مجيع األصعدة االجتماعية واالقتصادية والبيئية، و ، ةاملستقبليأجياله و 

 .املتاحة

 زائر، بالّنظر ألمهّيةيف مجيع الدول، ومن بينها اجل املستدامة ويعّد األمن البيئي املائي أوىل أولويات التنمية
 .وبالّنظر كذلك ملا يعرتض ذلك من عوائق عديدة ومتعّددة يف حتقيق  هذه التنمية، ائيةاملوارد امل

الضوء على هذا املوضوع يف حماولة لإلجابة عن تسليط اول نثسل هذه الورقة البثثية خال من وحنن 
ما هي تحديات األمن المائي المستدام في إطار التنمية المستدامة، وما هي الحلول الممكنة  :اإلشكالية التالية

 . يات؟في مواجهة هذه التحد
 

 :احملور األّولحمورين رئيسيني، نتناول يف  خطة ثنائية مكّونة من هذا ما سنثاول اإلجابة عنه من خالل
حللول املمكنة لتثقيق األمن ة اسلدرافنخّصصه أّما احملور الثاين يف اجلزائر،  له ألخطار املهدّدةا، و ألمن املائيا مفهوم

 .جلزائر يف ظّل التنمية املستدامةاملائي يف ا

يف بعض املواضع اليت اإلحصاء  ماد أسلوبتثليلي، مع اعتالوصفي النه  امل غي حبثنا هذا علىوسنعتمد  
 .تستلزم ذلك
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 :المحور األو ل
  له األخطار المهدد ةو ، ألمن المائيامفهوم 

 في ظل  األمن البيئي المستدام في الجزائر
 .مفهوم األمن املائي، وحتديد األخطار اليت تشّكا عوائق لتثقيقههذا احملور من دراستنا لتثديد نخّصص س

 :تحديد مفهوم األمن المائي :و الأ
هوم األمن املائي إاّل من خالل الّتطرق للثق يف البيئة، واحلق يف التنمية، والتنمية املستدامة، مفح ضيت ال 

 .هذه اجلزئية من حبثنا سنثاول تناوله يفوهذا ما وأمهيته ضمنها، 
بعد التطّور العلمّي والصناعّي الذي ساد العامل، أصبح للبيئة قيمة جديدة ضمن قّيم اجملتمع الذي يسعى 
 للثفاظ عليها، ومحايتها من كّل فعل يشكّل إضرارا هبا، وهلذا اجتهت معظم الدول لتأكيد هذه القيمة يف قوانينها ويف
بعض الدساتري واإلعالنات الدولية بصورة جعلتها حقا من حقوق اإلنسان، وأكّدت بعض القوانني على اعتبار محاية 
البيئة واجبا من واجبات الدولة، كما أّن غالبية التشريعات مل هتتم بتثديد مفهوم للبيئة، وإّّنا عاجلت عناصرها 

يف جامع مانع خاّص بالبيئة، وحتديد عناصرها اليت يتكفل القانون املختلفة بقوانني خاصة دون أن تتجه إىل وضع تعر 
 1.حبمايتها

أضثى احلق يف البيئة حيضى مبكانة خاّصة ويستقطب اهتمام الفقه منذ أكثر من ثالثني سنة، ابتداء من و 
حقا من  وهذا االهتمام يرجع حلداثة هذا احلق باعتباره، 5727مؤتمر استوكهولم بمدينة السويد سنة انعقاد 

حقوق اجليل الثالث إىل جانب احلقوق األخرى، باإلضافة لصعوبة حتديد حمتواه، ويتأرجح هذا احلق بني عّدة 
إىل  بجنوب افريقيا قمة جوهاهنسبرغإىل  بإعالن استوكهولم إلى إعالن ريو ديجانيروإعالنات دولية مرورا 

 2.و االفريقيأاالهتمام االقليمي سواء األوريب 

 حول المسؤولية المدنية عن األضرار الناتجة عن النشاطات الخطيرة تفاقية الدولية لوقانواالونصت 
(convention de Lugano)  على أّن البيئة  تتكّون من املوارد  5771جوان  75بتاريخ الصادرة

تلف العوامل، املمتلكات اليت اهلواء، املاء، الرتبة، احليوان والنبات والتفاعل بني خم: الطبيعية احليوية والاّلحيوية مثل
  3.تتكّون من املوروث الثقايف، واملظاهر املمّيزة للمناظر الطبيعية

على أّن البيئة المتعل ق بالبيئة والتنمية المستدامة،  51-11المادة الرابعة من القانون رقم وقد نص يف 
اء واألرض وباطن األرض والنباتات واحليوان مبا يف ذلك تتكّون من املوارد الطبيعية الاّلحيوية واحليوية كاهلواء واجلو وامل

  4."الرتاث الوراثي، وأشكال التفاعل بني هذه املواد، وكذا األماكن واملناظر واملعامل الطبيعية

غري أنّه ممّا سبق ميكن القول أّن املشرّع اجلزائري تبّّن املفهوم الواسع للبيئة، مبعّن البيئة الطبيعية والبيئة 
األماكن والمناظر والمعالم "وكذا  "الموارد الطبيعية الال حيوية والحيوية"يدة، إذ عّّب عن األوىل يف نصه على املش
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كما نستشف هذا املفهوم أيضا من خالل استقرائنا لباقي مواد   ،"التراث الوراثي" والثانية مبصطلح ، "الطبيعية
إذ ينّص من خالل على  ،"حماية اإلطار المعيشي": ـمنه املعنون ب خاصة الفصل السادس 51-11القانون رقم 

ضرورة محاية احلدائق العمومية واملساحات الرتفيهية، وكذا اآلثار الطبيعية والعقارات املصّنفة ضمن اآلثار التارخيية، 
 5...املساحات احملمية

ض وعدم الّتثديد، وعليه نستخلص من اختالف التعريفات السابقة أّن مفهوم البيئة يشوبه نوع من الغمو 
 6".كلمة ال تعين شيئا ألّّنا تعين كّل شيء" السبب ذهب البعض إىل القول بأّن البيئة عبارة عن وهلذا 

وأصبثت البيئة اليوم مبا حتمله من معناً واسع من بني أوىل أولويات الدول احلديثة املتطّورة، واليت تعمل على 
 .تبار يف خمّططات التنمية، باعتباره هو اآلخر حقا معرتف به لكّل إنسانمحايتها واحلفاظ عليها، وأخذها بعني االع

وقد تّكرس احلق يف التنمية كثق من حقوق اجليل الثالث حلقوق اإلنسان منذ قرار جلنة حقوق اإلنسان 
الذي أوصت مبوجبه اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن يدعو األمني العام لألمم  ،5722فبراير  75بتاريخ 

ملتثدة بالتعاون مع اليونسكو واملنظّمات املتخّصصة األخرى إىل القّيام بدراسة األبعاد الدولية للثق يف التنمية كثق ا
من حقوق اإلنسان مع األخذ بعني االعتبار متطلبات النظام االقتصادي العاملي اجلديد واحلاجات اإلنسانية 

بتاريخ التوصية، واستجابت األمانة العامة فأصدرت على هذه  5722ماي51 األساسية، وقد صادق اجمللس يف
تقريرا حول األبعاد الدولية للثق يف التنمية، مّث أكملته بتقريرين حول األبعاد اجلهوية والوطنية  5721ديسمبر  55

وقد توالت املساعي الدويل لتكريس هذا ، 5715ديسمبر  15، و5711نوفمبر 51بتاريخ للثق يف التنمية 
 7.احلق

لرغم من أنّه من املؤكد أّن التنمية على هذا النثو مسألة هامة حيويّة لكافة البلدان والشعوب، مبا حتمله فبا
من ّنوض اقتصادي واجتماعي وثقايف، غري أنّه يعزى إليها الكثري من التخريب احلاصل يف البيئة، فإن كانت التنمية 

املهّم صياغة معادلة متوازية حتّقق التنمية وحتمي البيئة يف آن مسألة حياة ومصري، ومن  ةمسألة ّنوض وتقدم فإن البيئ
واحد، ذلك أنّه من غري اجلائز أن هتّدد البيئة التوازن البيئي أو أن تدّمر املوارد الطبيعية، أو أن تلّوث املكونات 

نمية باسم احملافظة على األساسّية للبيئة من ماء وتربة وهواء، ويف الوقت ذاته ال جيوز الوقوف يف وجه مشاريع الت
 8.البيئة، وباختصار فإّن املعادلة املطلوبة هي أن حنّقق التنمية من غري تدمري للبيئة

وعليه فإّن محاية البيئة وّنّوها أصبح ركنا أساسيا للتنمية، ألّن بدون هذه األخرية تبقى املوارد غري كافية 
ر البيئة، وهكذا فإّن الرتابط بني البيئة والّتنمية، واختاذمها بعدا كونيا حلاجيات اإلنسان والكائنات احلّية وبالّتايل تتدهو 
برونتالند إىل إطالق مفهوم التنمية املستدمية   ، أو تقرير5712سنة هو الذي حدا باللجنة العاملية للبيئة والتنمية  يف 
(Sustainable dévelopement) ،ى اإليفاء حباجات اجليل واليت عرفتها على أّّنا التنمية اليت تعمل عل
 9.احلايل دون التفريط يف حاجيات األجيال القادمة
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 إصدار القانون رقمفهذا الرّتابط والّتالزم بني التنمية ومحاية البيئة، هو الذي دفع املشرّع اجلزائري إىل 
دراج البعد البيئي يف ليضع من خالله إطارا تشريعيا يكّرس ضرورة إالمتعل ق بالبيئة والتنمية المستدامة،  11-51

 .خمّططات التنمية

باعتبار  ،7151سنة الدستوري لعديل التاحلق يف بيئة سليمة يف  اجلزائري تدارك املؤّسس الدستوريكما 
هذا احلق من بني احلقوق اليت تضّمنها اجليل الثالث حلقوق اإلنسان، أو ما اصطلح عليه باحلقوق التضامنّية اليت 

وجعل من واجب الدولة احلفاظ عليها، كما  منه، 11نص المادة  ف بني الدول، وذلك يفتعكس التآزر والتكات
ذ أ ّن إحلفاظ عىل إملوإرد إلطبيعية وحامية ؛ ترك للقانون مهّمة حتديد واجبات األشخاص الطبيعيني واملعنويني حلماية البيئة ، إ 

 10.إلبيئة من إلرشوط إل ساس ية للتمنية إملس تدإمة

ع اجلزائري على غرار باقي املشّرعني حبماية البيئة، باعتبارها من بني واجبات الدولة اليت يناط وقد اهتم املشرّ 
من األمراض ( أعضاء اجملتمع)هبا احلفاظ على الصثة العاّمة كجزء من الّنظام العاّم يف القانون اإلداري بوقاية اجلمهور 

كّل ما قد يكون سببا، أو حيتمل أن يكون سببا للمّساس أو اعتالل الصثة، ومنع انتشار األوبئة، واالحتياط من  
بالّصثة العاّمة، ويدخل يف ذلك رقابة األغذية وإعداد املياه الصاحلة للشرب واحملافظّة عليها من الّتلوث، وتصريف 

يت تلزم الفضالت، وعزل املرضى بأمراض معدية، وحتصني املواطنني ضد األمراض الوبائية إىل غري ذلك من األعمال ال
 11.للمثافظة على صثة اجلمهور

التنمية املستدامة على أّّنا مفهوم  51-11الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم وقد عرفت 
يعين التوفيق بني تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة لالستمرار ومحاية البيئة، أي إدراج البعد البيئي يف إطار تنمية 

 .حلاضرة واألجيال املستقبليةحاجات األجيال ا

والذي يعين محاية اإلنسان من الكوارث الطبيعية، واحلفاظ  فالتنمية املستدامة هي تلك حتّقق األمن البيئي؛
 12.على البيئة من استدمار اإلنسان

 صد بهيعتّب جزءا من األمن البيئي؛ ويق األمن المائيوباعتبار املوارد املائية جزءا مهّما من البيئة، فإّن 
احملافظة على املوارد املائية املتوافرة واستخدامها بالشكل األفضل، وعدم تلوثيها، وترشيد استخدامها يف الشرب والري، 
والصناعة، والسعي بكل السبل للبثث عن مصادر مائية جديدة وتطويرها، ورفع طاقات استثمارها لتأمني التوازن بني 

 13.تزايد عليهااملوارد املائية املتاحة، والطلب امل

، بأنّه حصول "انطالقة العمل حنو األمن املائي"يف وثيقة اجمللس العاملي للمياه  األمن المائيكما ورد تعريف 
فرد من أفراد اجملتمع على ما يكفيه من املاء النظيف املأمون بتكلفة مستطاعة كي حييا حياة صثّية ومنتجة، دون 

 14.تأثري على استدامة البيئة الطبيعية

فإذا كان النفط والغاز الطبيعي من مسّببات الصراع، وأسباب األزمة يف العامل العريب، فال ريب أن مسألة 
األمن املائي يف هذا الوطن يدخل ضمن هذا احلديث، ولعّله أكثر أمهّية من مسألة النفط والغاز الطبيعي، الذي 
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للبشرية مجعاء،  كّل الكائنات، وعنصر للبقاء واالستمراريةفاملاء كعنصر للوجود ل...بدأت بوادر نضوبه تلوح يف األفق
 15.من أهّم الدوافع اليت جعلت العامل العريب حباجة إىل االهتمام به، وإيالئه األمهّية القصوى ضمن اسرتاجتياته

إمكاّنا أن ، ومصدر لثرائها، وقدراهتا الفالحية، والصناعّية، وبالتايل بدليل على رفاهية الدولةفاملياه ووفرهتا 
تكون رهانا أساسيا يف يدها، ولذلك نرى الصراع حوهلا قد ارتقى من صراع حول املراعي، والكأل، وآبار املياه بني 

 16.األفراد واجلماعات والقبائل ماضيا، إىل صراع دويل أو ما اصطلح عليه حديثا حبرب املياه، أو حرب العطش

بصورة عاّمة يصبح مهّددا  وقلته فاألمن واالستقرار، وبانعدامه ، فإّن هناك استتبابا لألمناملاء ووفرتهبوجود ف
 17.على مجيع األصعدة

هو ال يقّل أمهّية عن اهلواء و ، 18..."وجعلنا من املاء كّل شيء حيّ : "...املاء هو أصل احلياة لقوله عّز وجلّ ف
بالنسبة لإلنسان وجلميع الكائنات احلّية، وليس هناك أدىن شك يف أّن املاء يعّد أهّم مركب كيميائي يف الكون 

ماء، ويشكّل املاء  باعتباره املكّون األساسي ملعظم الكائنات احلّية؛ إذ أّن ثلثي وزن جسم اإلنسان حلمه وعظمه من
 19.من وزن كثري من اخلضروات هو املاء %71-%51من دم اإلنسان، كما أّن  %90

تقريبا من سطح الكرة األرضية، حيث تبلغ املساحة اليت يغطيها املاء  %25إلى  %21وتغّطي املياه من 
من  %77سبة نحيث تشّكل ، 7مليون كلم547 ، يف حني ال تزيد مساحة اليابسة عن7مليون كلم 115

 20.املساحة الكلّية لألرض

 21:وفيما يلي نورد جدوال يبنّي تواجد كمّيات املياه بشكل تقرييب لكوكب األرض

 الن سبة المئوية كم5111كمي ة المياه  مصدر المياه

 0.1% 13 الغالف الغازي  

 97.6% 135000 المحيطات والبحار

 2.4% 33431 اليابسة

من النسبة الكلّية للماء، أّما الباقي منه  %7.1أو  %11الصاحل للشرب منها ميّثل  ورغم كثرة املياه إاّل أنّ 
 %17 أي حوايل)منه فهو ماء ماحل، ويوجد حوايل ثالثة أرباع املياه العذبة على شكل ثل  وجليد  %72.7أي 

ل، وتعّد الزراعة ماء عذبا سائال صاحلا لالستعمافقط  %1.1، ولذا يبقى ما نسبته (من جمموع مياه العامل
مثّ  ،%71تليها الصناعة بنسبة   %11املستهلك األكّب للمياه من إمجايل استهالك املياه يف العامل بنسبة 

وهذه الكمّية الصاحلة لالستعمال غري كافية لسّد حاجيات اإلنسان للماء  ،%11االستعماالت املنزلية بنسبة 
 22.تعرضها مللّوثات متنّوعة من جهة أخرىبسبب تزايد عدد الّسكان يف العامل من جهة، و 
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 :األخطار المهد دة لألمن المائي في الجزائر: ثانيا
األّول يتعّلق بتوفري كمّيات املياه : مشكلة املياه مشكلة ذات شقنيليه فإّن  سبقت اإلشارة إليه فإنّ ا ممّ 

الالزمة لإلنسان وبيئته، والثاين يتعّلق بنوعّية املياه املطلوبة، وإذا كانت مشكلة الكّم تعاجل حبماية املوارد املائية من 
من  ها يف الزراعة والصناعة وكذا االستعماالت البشريّة فإّن مشكلة الّنوع تتعّلق حبماية املياهالتبدد، ويف ترشيد استهالك

 23.التلوث

وحنن فيما يلي سنتطّرق ملضمون هذه األخطار املهّددة لألمن املائي بدءا من مشكل ندرة املياه، وصوال عند 
 .ملعروف يف اجلزائر، وغريها من الدولمشكل التلوث املائي، والذي يعّد من بني أخطر أنواع التلوث ا

 :(قلة الموارد، واالستغالل غير العقالني لها) ندرة المياه خطر (5
إىل أّن املوارد املائية تتضاءل، وأّن  ،7117للمنتدى العربي للبيئة والت نمية لسنة أشار التقرير السنوي 

قرير نشر وقد حّذر ت ،7171عام الوضع احلرج أصال لشّح املياه يف العامل العريّب سيصل إىل مستويات خطرية حبلول 
حديثا يف اليابان من أّن ما يعرف باهلالل اخلصيب، املمّتد من العراق وسوريا إىل لبنان واألردن وفلسطني سيفقد كّل 
مسات اخلصوبة، وقد يتالشى قبل ّناية هذا القرن بسبب تدهور اإلمدادات املائية من األّنار الرئيسية، واملشاكل اليت 

السدود على نطاق واسع ، وممارسات الرّي غري املستدامة اليت هتدر نصف  هي من صنع اإلنسان خصوصا إنشاء
املوارد املائية، ومعّدالت االستهالك البشري للمياه اليت تفوق كثريا املقاييس الدولية يف بعض البلدان العربية كّلها تزيد 

 24.الوضع سوءا

ويف ّنر  ، 30%بنسبةه يف ّنر الفرات ومع استمرار االرتفاعات يف درجات احلرارة قد ينخفض تدفق امليا
قبل ّناية القرن، وإذا كان هذا هو احلال يف اهلالل اخلصيب فكيف سيكون الوضع يف البلدان % 11بنسبة  األردن

العربية القاحلة؟ ولذلك فإّن إدارة املياه هي مسألة عاجلة، والبّد من أن حنّسن الكفاءة خصوصا يف الّري وأن نطّور 
 25.جديدة، مبا يف ذلك تكنولوجيات حديثة لتثلية املياه املاحلة موارد مائية

وخبصوص الثروة املائية يف اجلزائر، واليت ترتبط باملناخ السائد الذي يتأثّر بالبثر يف الشمال والّصثراء يف 
عّدالت اجلنوب، وهو يتدرّج من املناخ شبه الرطب يف الّشمال إىل الصثراوي يف أقصى اجلنوب، وعليه ترتاوح م

على مرتفعات الّشمال الّشرقي، ويتمّيز اهلطول املطري  مم5111يف املناطق الصثراوية ومم 11األمطار ما بني 
  26.بالّتفاوت الكبري من سنة إىل أخرى

: وتنقسم إىل املياه الّسطثية مليار متر مكعب،52إذ تقّدر املوارد املائية السطثية يف اجلزائر حبوايل 
من إمجايل املوارد املائية باجلزائر،  %21وهي متّثل  27،مليارات متر مكعب 4املياه اجلوفية  ،مليار متر مكعب51

وتعتّب األحواض الشمالية الّتابعة للبثر األبيض املتوسط من أهّم األحواض املائية الّسطثية، حيث أّن مواردها تقّدر 
 28.ائية الّسطثيةمن إمجايل املوارد امل %71أي ما يقارب  مليار متر مكعب75: بــ
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خزانات الشمال واألحواض الصثراوية، أّما : وتنقسم اخلزانات املائية اجلوفية يف اجلزائر إىل نوعني رئيسيني
يف الّسنة، وبالنسبة للثانية فإّّنا اليت حتتوي  مليار متر مكعب7األوىل فهي ذات موارد متجّددة وتقّدر مواردها حبوايل 

ويقّدر االستغالل . يف السنة مليار متر مكعب7وتقّدر كمّية املياه املمكن استغالهلا حبوايل موارد مائية غري متجّددة، 
يف الّسنة، وتنقسم حسب مصادر املياه على الّنثو  مليار متر مكعب4.51االمجايل للموارد املائية حبوايل 

 29.الّسطثيةمن املياه  مليون متر مكعب111من املياه اجلوفية،  مليار متر مكعب1.1:التايل

مليار متر 5.1 :على الّشكل التايل 5771سنةويتوزّع استهالك املوارد املائية حسب القطاعات وخالل 
مرت مكعب لفائدة املساحات الزراعية املروية، وبذلك مليار 7.11يف السنة لتوفري مياه الشرب، وللصناعة  مكعب

  30.من مجلة املوارد املائية للبالد %72ب تكون الزراعة أكّب مستهلكا للموارد املائية، أي ما يقار 

يتّم  مليون متر مكعب سنوي ا،111تقّدر املوارد املائية غري التقليدية املتأتية من مياه الصرف الصثي حبوايل و 
صّبها يف البثر أو األودية، أّما استغالهلا فيعّد ضعيفا جّدا، كما أّن عدد حمطات حتلية مياه البثر تطّور بصفة كبرية 

مكعب يف اليوم، وذلك  مليون متر( 5.111.111)بتحلية تسمح  محطة 55حوالي  7111سنة ليبلغ يف 
 31.لتلبية حاجيات مياه الّشرب يف بعض املناطق اليت تشكو من قّلة املياه الطبيعية العذبة

 7111سنة ذ غري أّن اجلزائر تعيش اليوم أزمة مياه حادة، تعود أسباهبا إىل اجلفاف الذي ساد املنطقة من
تقريبا، وكوّنا تقع يف منطقة يسودها املناخ اجلاف وشبه اجلاف من جهة أخرى، ورغم أّن اجلزائر تصّنف يف املرتبة 

من حيث موارد  المرتبة الثالثونالثانية إفريقيا من حيث املساحة، والسابعة من حيث السكان يف حني تصّنف يف 
، وهي بذلك دون 1م111رد للمياه؛ حيث ال يصل الفرد اجلزائري سوى من حيث استهالك الف 47والمرتبة املياه، 

 32.يف السنة 1م5111:املستوى يف زمن األزمات الذي يقّدر بــ

حمدودة ومّوزعة بطريقة غري متساوية زمنيا ومكانيا، إضافة إىل تّبخر ما يقارب  اجلزائروعليه فإّن موارد 
 33.اليت تنجم عن األمطار الطوفانية مليار متر مكعب41خر تبو من األمطار والسيول،  مليار متر مكعب11

 :املياه يف اجلزائر فمن ما زاد يف تعقيد وضعية
 .التوزيع املتفاوت للموارد املائية من منطقة إىل أخرى -
 .التذبذب املومسي والسنوي للسيالن على سطح األرض -
لّتخزين بصفة عاّمة، وتلويث املناطق الزراعية الرسوبات الرتابية والطمي يف معظم السدود ممّا قّلل من حجم ا -

 .الصاحلة كسهول متيجة وعنابة
 .الفيضانات واألعاصري املفاجئة، وما ترّتب عنها من خسائر، واجنرافات وتغرّي يف اجلغرافيا -
تابعة التسربات الكبرية يف قنوات املاء الصاحل للشرب، ومياه الصرف الصثّي نتيجة سوء الّتسيري أحيانا، وعدم م -

 34.لعملّيات اجناز املشاريع واعتماد ّناذج املّد املائي غري اقتصادية سواء يف القطاع الزراعي أو احلضري
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ويعود الطلب املتزايد على املياه إىل النمّو الدميوغرايف الذي تعرفه البالد، إضافة إىل الّنمو والتطور احلضري 
كنات إضافة غلى ارتفاع املستوى املعيشي للفرد، والذي يتطّلب الواسع الذي ينجم عنه الزيادة يف البناءات والسّ 

ورغم االهتمام املايل والتشريعي الذي خّصت به الدولة قطاع املياه والرّي، إاّل أنّه مازال غري  . استهالك أوسع للمياه
املتّبعة يف اجلزائر مسثت كافيا بالّنظر ألزمات املياه اليت يعيشها املواطن، وتأخر وتعثر وترية التنمية، فالسياسة 

الصناعة البرتولّية، مواد البناء، املناجم، الصناعة النسيجّية، صناعة حتويل الورق، )باحلصول على نسي  صناعي هام 
 35...(.املعادن، صناعة ميكانيكية، فالحة وصناعة برتولية

شاريع أجنزت يف أماكن تتمّيز غري أّن التطّور الصناعي مل يأخذ يف احلسبان العامل البيئي، فمجمل هذه امل
بوفرة اليد العاملة، واملياه واالتصاالت أي كّل العوامل الضرورية للسري احلسن هلذه املنشآت االستثمارية، إاّل أّن جّل 

غري (. من الوحدات الصناعّية ال متلك نظم معّدة ضد التلوث %11)هذه املشاريع تستعمل تكنولوجيا ملوثّة للبيئة 
سنوات ومع تبين عّدة نصوص قانونية تنّظم العالقة يف هذا اجملال فقد تغرّي الوضع ّنائيا وأصبح إنشاء مثل أنّه منذ 

هذه الوحدات خيضع إىل نصوص قانونية ومقاييس تقنية، وهذا بفضل التوّجه حنو اقتصاد الّسوق اليت ترّتب عنه ظهور 
 36.املنافسة

ملشكل ندرة املياه، فإّن هناك عامال آخر يزيد املشكل حّدة، وهو االستعمال غري العقالين للموارد وباإلضافة 
ّيما بفعل النمّو سال ،املنزلية، والزراعية والصناعّية يف االستعماالت ستنزافهااملائية من قبل األفراد واملؤسسات، وا

 .سع الّصناعيو الدميوغرايف، والتّ 

يف الوقت احلايل إىل ميكانزمات جديدة يف طرق التسيري املائي وممّا سبق ذكره أصبح من الّضروري الّلجوء 
لضمان وفرته ونوعيته بالنسبة لالستهالك احلايل ويف املستقبل، وبفضل هاته امليكانزمات نضمن التسيري املستدام 

 .3Eثالثية املرحبةاملعروفة باملعادلة ال للمياه عن طريق املعادلة القائمة بني البيئة واالقتصاد والعدالة االجتماعية
 ( (L’efficacité Economique, D’équité social et l’environnement  

يأخذ بعني االعتبار كمّية ونوع املياه، طبيعتها اجلوفية والّسطثية،  لذا جيب أن يكون التسيري متكامال
يف جمموع االستعماالت  يف الزمن حبيث يأخذ يف احلسبان املدى القصري، املتوسط والطويل، متكامال متكامال

مع احمليط االجتماعي والسياسي، ويأخذ بعني االعتبار كّل مستويات اإلدارة احمللّية  ومتطّلبات التنمية، متكامال
 37.واجلهويّة

  :المياهتلوث خطر  (7
طبيعّية أو للتلوث املائي، والذي يقصد به تغيري يف املواصفات واملعايري التتعّرض املياه السطثية واجلوفية 

الكيميائّية أو احليويّة الصاحلة للشرب واالستعمال اإلنساين، ويعتّب اإلنسان بنشاطه املختلف مصدر تلوث املياه، 
ويزداد التلوث بتطّور التكنولوجيا وزيادة السكان والّتطور الّصناعي والزراعي، وقد تغرّيت اخلصائص الطبيعية للعديد 

 38.وأصبثت غري صاحلة لالستعمال أو احلياة من البثار والبثريات واألّنار



 9 

الزيت أو املزي  الزييت، املخّلفات الضارة : وحيدث الّتلوث املائي نتيجة العديد من املواد امللّوثة نذكر منها
 39...واخلطرة، الّنفايات أو الّسوائل غري املعاجلة املختلفة من املنشآت الصناعية، العبوات احلربية السامة

فايات كأحد مصادر تلوث املياه القاذروت وخمّلفات املنازل وباقي الفضالت العضوية واحلصى ويقصد بالن
واملعادن واملخّلفات الصناعية اخلاّصة بصناعة األدوية واملستشفيات واملواد الكيميائية وأنواع القمامة املختلفة، ومن 

أهّم امللوثات اليت تصيب املاء التلوث باملكروبات ومن  40...وجهة النظر االقتصادية تعّرف على أّّنا منت  بال قيمة
والطفيليات والبكترييا والفريوسات والفطريات، والتلوث الكيميائي بفعل مركبات الزئبق والكادميوم والرصاص ومواد 

 41...أزوتية وفسفورية، واملواد املنظّفة فضال عن امللوثات العضوية واحلرارية واألمالح

اجلزائر من قبل البنك العاملي من بني الدول يف القارة اإلفريقية اليت تسجّل أعلى املستويات يف وقد صّنفت 
، كما تواجه اجلزائر خماطر ماليين طن 1جمال الّنفايات الصناعية والّسامة، وقّدرهتا تقارير أوربية متخّصصة مبقدار 

الغاز اليت متّر مبقربة من الّسواحل اجلزائرية مبتوّسط الّتلوث عّب ناقالت الّنفط، حيث تقّدر عدد ناقالت الّنفط و 
تأخذ مسار البثر األبيض املتوسط، كما قّدرت كمّية النفايات  ناقلة 111إلى  711من جمموع ما بني  يومي ا511

يل الّنفايات اخلاّصة إىل حوافيما يصل إنتاج  مليون طن، 1.7الّصناعّية اخلاّصة املكّدسة يف اجلزائر بأكثر من 
   .ألف طن سنوي ا171

من مليون طن 5.5كما قّدرت تقارير صادرة عن اهليئة الوطنّية ملسح األراضي اخلاّصة إىل إحصاء أكثر من 
يف املناطق الغربية،  ألف 111يف املناطق الوسطى، وأكثر من  ألف طن 121النفايات يف املناطق الّشرقية وأكثر من 
 .ت واملواد الصيدالنية واألدوية الفاسدة واملبيدات الفاسدة مكّدسةّ أيضايف وقت ما تزال كمّيات من األميان

، ومليون طن زئبق، طن سنويا 77من أمحاض السيانور، ويتّم إنتاج  طن727وأحصت هيئات متخّصصة 
مّت  ، كماألف طن11ألف طن سنويا، أّما بالنسبة ملادة األميانت، فإّن الكميات املكّدسة تتجاوز  25مقابل إنتاج 

إحصاء كمّيات على مستوى وحدات اإلمسنت بالعاصمة وسكيكدة، إىل جانب نفايات الزيوت الّصناعية 
من املواد ألف طن  57 ، مّت إحصاءطن1111واألسكاريل الّناجتة عن احمّلركات واآلالت الكهربائية املقّدرة بقرابة 

 ...الصيدالنية واألدوية الفاسدة

من املبيدات الفاسدة يف اجلزائر يف شكل  طن 5511وى عن إحصاء وفضال عن ذلك كشفت دراسة جد 
من املبيدات السائلة، فيما تقّدرها مّنظمة األمم املّتثدة للتغذية والزراعة بأكثر من  ألف لتر 151ومواد صلبة 

وهناك  طن، 1وتتشّكل املواد الّسامة الفاسدة أيضا من نفايات الزئبق؛ حيث خيّزن موقع عزارفة  ألف طن، 111
 42.خمزّنة، إضافة إىل كمّيات من نفايات احملروقات طن721من مادة السيانور تنت  سنويا و طنا77

واستنادا إىل عملّيات مسح ودراسات قامت هبا فرقة فرنسية متخّصصة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للنفايات 
ايات الّسامة تتمركز يف ست واليات أساسية تبنّي أّن النف 7112جوان  72إلى  71ووزارة الصثة والبيئة ما بني 

 43.العاصمة وعنابة ووهران وتلمسان وجباية وسكيكدة، ومن بني املواد البارزة األميانت ومبيدات احلشرات: هي
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وقد كشف تقرير أصدرته وزارة البيئة وهتيئة اإلقليم والساحل حول الوضع البيئي يف اجلزائر عن خماطر كّبى 
وطين وصثة املواطن، مستدال بأرقام مرعبة حول تنامي النفايات املنزلية الصلبة والنفايات املرتتبة عن هتّدد االقتصاد ال

الّنشاطات العالجية والنفايات اخلاّصة، وقد أشار التقرير إىل أّن املشاكل  البيئية يف اجلزائر حباجة إىل تعبئة سياسية 
عروف وضثاياه هي املاء واهلواء، النفايات، الّتنوع البيئي تكون مدركة لألخطار البيئية وهي نوعان، األّول م

وهي  87والّساحل، أّما النوع الثاين وهي مشاكل جديدة ومرحلة فهمها تبقى معّقدة، ومّتس قطاعات متعّددة،
  44.الطقس وطبقة األوزون، الطاقات املتجّددة، املخاطر الصناعية، الّتصثر

 :يتبنّي ارتفاع نسبة النفايات االستشفائية يف اجلزائر، واختالف مكّوناهتا ومن خالل اجلدول والرسم البياين له

 النسبة المئوية نوع النفايات

 21 النفايات العادية 
 74 النفايات المعدية
 4,8 النفايات الس امة
 1,2 الن فايات الخاص ة

 

 

 

 

 

 

، ويكشف طن سنويا 125,000شفائية إذ تبلغ الكمية االمجالية للنفايات املتوّلدة عن املنشآت االست
غياب فرز الّنفايات، :الّتشخيص عن تسيري الّنفايات يف اهلياكل االستشفائية يتّم بصفة ناقصة جّدا، وهذا نظرا ملا يلي

غياب التوضيبات املالئمة، خلط كّل النفايات، مجع النفايات االستشفائية غري الضارة من قبل مصاحل البلدية وتنقل 
 45.ابل العمومّية يف شاحنات غري مالئمةحنو املز 

وقد تسّبب التلوث املائي يف القضاء على العديد من األحياء املائية نباتية وحيوانية يف أماكن خمتلفة من 
العامل، وجتاوز عدد البثريات احملّمضة اآلالف، وأسهمت احلروب يف األماكن املختلفة من العامل يف تلوث املياه أيضا،  

 46.شواطئ البثرية القريبة من املدن عرضة للتلوث بسبب رمي املخّلفات السائلة والصلبة منهاكما أّن ال
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ونظرا ألمهّية اهلواء واملاء بالنسبة حلياة اإلنسان فإّن محايتهما هو موضوع انشغاالت البثوث االقتصادية 
 47.واالجتماعية، قبل أن يعتّب جماال للمعركة السياسية

 من هذه الدراسة للثلول املمكنة لتثقيق األمن البيئي يف ظّل التنمية املستدامة يف وحنن يف احملور الثاين
 .اجلزائر

 :المحور الثاني
 في الجزائر الحلول الممكنة لتحقيق األمن المائي في ظل  التنمية المستدامة

اجلزائر يف ظّل التنمية املمكن تصّورها للتصدي لألخطار اليت هتّدده األمن املائي يف هناك العديد من احللول  
، وهذا ما سنعمل ذا، وصوال جبهود الدولة مبختلف هياكلها لتثقيق ذلكاملستدامة بدءا من ضرورة توعية الفرد هب

 :على توضيثه تباعا
 :بأهمي ة تحقيق األمن البيئي المائي في ظل  التنمية المستدامة والمجتمعضرورة توعية الفرد : أو ال

مقتضيات حماية المياه واألوساط :"لـ 51-11ن رقم الفصل الثالث من القانو  املشرّع اجلزائري خّصص
التزويد باملياه واستعماالهتا وآثارها على الصثة : واليت هتدف إىل تلبية املتطلبات اآلتية والتوفيق بينها، "المائية

 48.العمومية والبيئة، التسلية والرياضات املائية ومحاية املواقع، احملافظة على املياه وجماريها

ألساس يف احلفاظ على البيئة عموما، واملاء بصفة خاّصة هو وعي الفرد وثقافته بأمهّية هذا املورد، يف ويعتّب ا
حياته، وحياة اجملتمع ككل، والكائنات احلّية كّلها، لذا كان البّد من االهتمام هبذا اجلانب من قبل الدولة من خالل 

 .ما يسمى باإلعالم البيئي أو الرتبية البيئية

اإلعالم البيئي أو الرتبية البيئية إىل القضاء على األخالقيات التخومية للفرد، واليت يقصد هبا نظرة هدف يو 
وأّن هناك "اإلنسان للبيئة اليت تقوم على أّن العامل حيتوي على مؤونات ال ّنائية من املوارد املتاحة لالستعمال البشري، 

البيئة، وأنّه ليس جزء منها، وأّن البيئة شيء البّد أن يتغّلب عليه  قو وأّن اإلنسان حيتل مركزا خاصا ف، "دائما املزيد
ويقهره، واستبداهلا بأخالقيات استمرارية، تقوم على أّن ليس هناك مزيدا من مؤونات املوارد، فاألرض هبا موارد 

لشمس بدال من املوارد غري حمدودة ينبغي االستعمال العقالين هلا، واحلفاظ عليها، واستعمال املوارد املتجددة كضوء ا
 49.املتجدد كالفثم والنفط، واعتبار أّن اإلنسان جزء من البيئة، وليس مبعزل عنها، والتعامل معها على هذا األساس

 :إنشاء نظام شامل لإلعالم البيئي ويتضّمن ما يأيت املشرّع اجلزائري كما أوجب
 خاص اخلاضعني للقانون العام أو القانون اخلاص،شبكات مجع املعلومة البيئية الّتابعة للهيئات أو األش 
 ،كيفيات تنظيم هذه الشبكات وكذلك شروط مجع املعلومات البيئية 
 ،إجراءات وكيفيات معاجلة وإثبات صثة املعطيات البيئية 
 تضّمنة للمعلومات قواعد املعطيات حول املعلومات البيئية العاّمة، العلمية والّتقنّية واإلحصائية واملالية واالقتصادية امل

 البيئية الصثيثة،
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 ،كّل عناصر املعلومات حول خمتلف اجلوانب البيئية على الصعيدين الوطين والدويل 
 50.إجراءات الّتكفل بطلبات احلصول على املعلومات وفق املادة السابعة أدناه   

فاظ عليها من التلوث، وذلك فالبّد من توعية الفرد بضرورة االستعمال العقالين للمياه، وعدم تبذيرها، واحل
بتوضيح األخطار املهّددة لوجوده وصثته، يف حال اإلضرار مبثل هذه املوارد، وحّّت اختاذ عقوبات من شأّنا التقليل 

 . من مثل هذه السلوكات

ن ، وضع املشرّع اجلزائري مجلة مومنها املوارد املائية وباإلضافة لضرورة توعية الفرد بدوره يف محاية البيئة
 :اإلجراءات حلمايتها نتناوهلا فيما يلي

 :الدور الوقائي والردعي لجمعيات حماية البيئة :ثانيا
أن  ميكن للجمعيات يف إطار الصالحيات املخولة هلا واملتعلقة حبماية البيئةحسب املشرّع اجلزائري فإنّه 

تتدخل يف حاالت وجود تلوث للمياه الصاحلة للشرب، من خالل اإلطالع على نتائ  التثليالت الدورية اليت جيريها 
الوايل ملراقبة نوعية املياه املوجهة لالستهالك البشري، بل إن القانون منثها دورا وقائيا يف محاية املياه من التلوث من 

 51.كن أن تؤدي إىل اإلضرار باملياهخالل التنبؤ مبختلف احلاالت اليت مي

كما أعطى للجمعيات احلق يف املسامهة يف عمل اهليئات العمومية خبصوص البيئة، وذلك باملساعدة وإبداء 
الرأي، كما ميكنها رفع دعوى أمام اجلهات القضائية املختصة عن كّل مساس بالبيئة، حّّت يف احلاالت اليت ال تعين 

بانتظام، وكذا ممارسة احلقوق املعرتف هبا للطرف املدين خبصوص الوقائع اليت تلثق ضررا األشخاص املنتسبني هلا 
مباشرا أو غري مباشر باملصاحل اجلماعية اليت هتدف إىل الدفاع عنها، وتشّكل خمالفة لألحكام التشريعية املتعّلقة حبماية 

ت الطبيعية والعمران ألرض وباطن األرض والفضاءاجلّو واالبيئة، وحتسني اإلطار املعيشي ومحاية املاء واهلواء وا
  52.ومكافثة الّتلوث

أعطاها حق رفع دعوى تعويض أمام أيّة جهة قضائية عن األضرار الفردية اليت يتسّبب فيها فعل الشخص و  
نفسه، وتعود إىل مصدر مشرتك، وهذا بناء على تفويض كتايب من شخصني طبيعيني معنيني، كما ميكن ممارسة 

 53.قوق املعرتف هبا للطرف املديناحل

 :جرد األوساط المائية الملوث ة، ومنع كل  فعل ملوث لها :اثالث
أخضع املياه السطثية واجلوفية وجماري املياه والبثريات والّبك واملياه الساحلية وكذا جمموع األوساط املائية 

وجرثومية  ،وبيولوجية ،وكميائية ،زيائيةلعملّية اجلرد مع بيان درجة تلوثها، وإعداد مستندات خاّصة حسب معايري ف
لتثديد حالة كّل نوع من هذه املياه، كما ألزم منشآت التفريغ باالمتناع عن كّل فعل من شأنه املساس بنوعّية املياه 

 ، باإلضافة(التدفقات أو السيالن والطرح والرتسيب املباشر أو غري املباشر للمواد)الباطنية أو الساحلية  السطثية أو
ملنع كّل صّب أو طرح للمياه املستعملة أو رمي النفايات أيّا كانت طبيعتها يف املياه املخّصصة إلعادة تزويد طبقات 

 54.املياه اجلوفية ويف اآلبار واحلفر وسراديب جذب املياه اليت غرّي ختصيصها
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أو غمر أو ترميد ملواد من وفيما خيّص مياه البثر فقد منع داخل املياه اخلاضعة للقضاء اجلزائري كّل صّب 
والرتبية املائية  ،واألنظمة البيئية البثرية، عرقلة األنشطة البثرية مبا يف ذلك املالحة ،اإلضرار بالصثة العمومّية: شأّنا

اطق واملن ،والصيد البثري، إفساد نوعّية املياه البثرية من حيث استعماهلا، الّتقليل من القيمة الرّتفيهية واجلمالية للبثر
  55.واملساس بقدراهتا السياحية ،الساحلية

 :الترخيص المسبق لكل  فعل مهد د لألمن المائي اشتراط :رابعا
 ،من شأّنا اإلضرار باألمن املائيرتميد ملواد الغمر أو الصّب أو بعملّيات القام بإخضاع إمكانية القّيام 

ثقيق عمومي ويف شروط تضمن انعدام اخلطر لرتخيص مسبق من طرف الوزير املكّلف حبماية البيئة بعد القّيام بت
والضرر النات  عنها، وهذا باستثناء القّوة القاهرة الّنامجة عن التقلبات اجلويّة أو عن كّل العوامل األخرى، أو يف حال 
تعرض حياة البشر أو أمن السفينة أو أمن الطائرة خلطر، كما أخضع لرتخيص مسبق من نفس اجلهة يعادل ترخيص 

  56.عملّيات شثن أو حتميل كّل املواد والنفايات املوّجهة للغمر يف البثرالغمر 
 :ضرورة اإلعذار بكل  حدث يهد د األمن البيئي :خامسا

كما أوجب املشرّع اجلزائري يف حال وقوع عطب أو حادث يف املياه اخلاضعة للقضاء اجلزائري، لكّل سفينة 
مواد ضارة أو خطرية أو حمروقات، من شأّنا أن تشّكل خطرا كبريا تنقل أو حتمل  ،أو قاعدة عائمة ،و آليةأ ،أو طائرة

ال ميكن دفعه، ومن طبيعته إحلاق ضرر بالساحل واملنافع املرتبطة به، إعذار صاحب الّسفينة أو الطائرة أو اآللية أو 
 .القاعدة العائمة باختاذ كّل التدابري الاّلزمة لوضع حّد هلذه األخطار

ر دون جدوى، أو مل يسفر عن الّنتائ  املنتظرة يف األجل احملّدد، أو يف حالة االستعجال وإذا ظّل هذا اإلعذا
 57.تأمر السلطة املختصة بتنفيذ الّتدابري الاّلزمة على نفقة املالك

كما أوجب على ربّان كّل سفينة حتمل بضائع خطرية أو ساّمة أو ملوثة، وتعّب بالقرب من املياه اخلاضعة 
ري أو داخلها، أن يبّلغ عن كّل حادث مالحي يقع يف مركبه ومن شأنه أن يهّدد بتلويث أو إفساد للقضاء اجلزائ

 58.الوسط البثري واملياه والّسواحل الوطنّية

 :منها المياه غير التقليديةو  ،األمثل للموارد المتاحة االستغالل :سادسا
كغريها من الدول العربية على حماولة االستغالل األمثل للموارد املائية املتاحة، السّيما غري   عملت اجلزائر
، وبناء السدود، وحمطات التصفية، الّلجوء إىل حتلية مياه البثر، ومّد القنوات يف الصثراء التقليدية منها، وأمّهها

غريها من أجل االستغالل األمثل للموارد املائية املتاحة، وحماولة و  59،الّصناعيالصثّي و إعادة استخدام مياه الصرف و 
 .إجياد مصادر جديدة للماء الشروب

نظرا للثاجة بني أهّم العملّيات اليت تقوم هبا الدول، اليت تعّد من  انتجت اجلزائر طريقة حتلية مياه البثرقد و 
البثر األبيض وذلك بالّنظر لوقوعها على ، لالستعمال يف اجملال الزراعي والصناعي ولالستعمال البشري للماء املاّسة 
، أو وطريقة التناضح العكسيمتعدد املراحل،  التبخري األلوميضيهذه العملّية ، ومن بني الطرق املستعملة يف املتوسط
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 سنة يف ّناية؛ حيث مّت تسجيل يف اجلزائرتتمّتع هبا املياه البثرية خلصائص اليت بعض انظرا ل األزوموز العكسي،
 60.لتصفية املياه يف الّبنام  اخلماسي محطة تحلي ة 71تشغيل  ،7111
فلقد املائية،  إىل تعبئة مواردها بالدولة اجلزائريةالفقر املائي، ممّا دفع يقع حتت خط عربيا  اجلزائر قطرباعتبار و 
عملّية  55111أزيد من مائيا، وإجناز خزانا  121وبئرا،  177وسّدا،  15 ،7111 سنة إىل غاية مّت استالم
باهتمام بالغ يف اجلزائر  القطاع املائيفقد حظي ...% 92بلغت نسبة الربط ؛ حيث باملاء الصاحل للشربتزويد 

الفالحي، يف االنتاج الوطين  من الزيادة للتمكنالدولة ضمن انشغاالت ألمن الغذائي معا، وا لضمان األمن املائي
 61.استرياد املوارد الغدائيةجتاه من تبعّية البالد  للتقليصالذي هو الضمانة الوحيدة 

 :المسؤولية المدنية، وكذا الجزائية عن األفعال الضارة بالموارد المائيةإقرار  :سابعا
ع اجلزائري املسؤولية املدنية واجلزائية عن األفعال الضارة بالبيئة، على على حتقيق األمن املائي أقّر املشرّ صا حر 

والذي يعّد من املبادئ العاّمة للثفاظ على البيئة، طبقا لنص ، "الملو ث الدافع" مبدأ السّيما من خالل تكريس
والذي يتثمل مبقتضاه كل شخص يتسبب نشاطه أو ميكن أن يتسبب  ،51-11المادة الثالثة من القانون رقم 

اكن وبيئتها إىل حالتهما وإعادة األميف إحلاق الضرر بالبيئة، نفقات كل التدابري الوقاية من التلوث والتقليص منه، 
 .األصلية

من الن ظام األساسي لمحكمة العدل  11المادة ويعّد هذا تطبيقا للمبادئ العامة للقانون اليت نصت عليه 
  62.بوصفها مصدرا من مصادر القانون الدويل العامالدولية 

سفينة حتمل شثنة من احملروقات تسّببت  على أنّه يكون كّل مالك وتطبيقا هلذا املبدأ نص املشرّع اجلزائري
يف تلوث نت  عن تسرب أو صّب حمروقات من هذه السفينة مسؤوال عن األضرار الّنامجة عن هذا الّتلوث وفق 
الشروط والقيود احملّددة مبوجب االتفاقية الدولية حول املسؤواية املدنية عن األضرار الّنامجة عن الّتلوث بواسطة 

 63.احملروقات
تند هذا املبدأ على التعويض الذي يرتتب على املتسبب بالضرر حسب القاعدة القانونية اليت تقول بأن ويس

املتسبب بالضرر يدفع حّت وإن كان الضرر نتيجة خطأ، غري أن الضرر الواقع على البيئة نتيجة هلدم أنظمتها 
وصول إىل هذا احلل غري ممكن، كما أن اإليكولوجية ال يصلح إال من خالل إعادة الوضع إىل ما كان عليه، وال

 64.التعويض املايل ال يرقى إىل مستوى القيمة البيئية املراد التعويض عنها
في الفصل  لجرائم الماسة بحماية الماء واألوساط المائيةل ةمقر ر العقوبات ال ير أورد املشرّع اجلزائوقد 

 :وذكر املشرّع منها ما يلي ،51-11من القانون رقم  سالرابع من الباب الساد
 :غمر أو ترميد مواد مؤذية للبيئة البحرية والصحة العمومية جريمة صب أو (أ
وميكن يف حال ارتكاهبا  ،51-11من القانون رقم  17المادة  نصتعّد هذه اجلرمية خمالفة للمنع الوارد يف  

العائمة  لوكيل اجلمهورية أو القاضي  الذي حتال عليه الدعوى األمر بإيقاف السفينة أو الطائرة أو اآللية أو القاعدة
 اليت استخدمت يف ارتكاهبا إذا استدعى ذلك ضرورات التثقيق أو اإلعالم، وميكن رفع هذا اإليقاف مقابل كفالة

 .من نفس القانون 11لنص المادة طبقا 
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( ج.د511.111)وبغرامة من مائة ألف دينار ( 7)أشهر إلى سنتين ( 1)من ستة  باحلبسكما يعاقب 
كّل ربان سفينة جزائرية أو قائد طائرة  أو باحدى هاتني العقوبتني فقط، (ج.د5.111.111)مليون دينار إىل 

جزائرية، أو كّل شخص يشرف على هذه العملّيات على منت آليات جزائرية أو قواعد عائمة ثابتة أو متثرّكة يف املياه 
 .نفس القانونمن  71لنص المادة طبقا اخلاضعة  للقضاء اجلزائري، ويف حال العود تضاعف العقوبة 

 :جريمة صب  المحروقات أو مزجها بالبحر( ب
وبغرامة من مليون دينار  ،(1)خمس سنوات  إلى( 5)سنة واحدة باحلبس من يعاقب 

، كّل أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط،  (ج.د51.111.111)إلى عشرة ماليين دينار ( ج.د5.111.111)
ويف حالة ، 5714ماي  57تلوث مياه البثر باحملروقات املّبمة يف  ربان خاضع ألحكام املعاهدة الدولية بالوقاية من

 وبغرامة من مائة ألف دينار( 7)إلى سنتين ( 1)ستة أشهر باحلبس من  كما يعاقب 65.العود تضاعف العقوبة
 كّل ربان سفينة غري خاضع ألحكام املعاهدة املذكورة أعاله،أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط،   (ج.د511.111)
 .من نفس القانون 94بقا لنص املادة ط

تعتّب املوارد إذ ولكل الدول،  األمن املائي مهّم لكّل فرد من أفراد اجملتمع، حتقيق ميكن القول يف األخري أنّ و 
يف اجلزائر، ويف غريها  ، إذ ال حياة بال ماء، وهذا سواءالتنمية املستدامة املائية موردا ال ميكن االستغناء عنه لتثقيق

من الدول العربية والغربية، ونظرا للثدود البثرية  املشرتكة بني خمتلف الدول فإنّه يقع على عاتق كّل دولة مسؤولية 
 واالستغالل الاّلعقالين، وهذا على اعتبار احلفاظ على املاء مهّمة تعين الفرد احلفاظ على هذه احلدود من التلوث،

 .عموما يف أّي مكان، بالنظر إىل اعتبار البيئة مسألة عاملية

فالعاملية، كفكرة مرتبطة بالبيئة تقتضي أن نفكر حنن سكان العامل يف محاية البيئة عامليا، ونتصرف على هذا 
من إذا عرفت أّن شيئا هو نافع يل، ضار لعائليت، سأحموه : " منتيسكيو األساس حملّيا، ويف هذا الصدد يقول

وإذا عرفت أّن شيئا نافع لوطين، ضار  فكري، وإذا عرفت أن شيئا هو نافع لعائليت، ضار لوطين، سأحاول نسيانه،
 66".ألوروبا، أو هو نافع ألوربا لكّنه ضار للجنس البشري، سأنظر إليه كجرمية

ينبغي العمل  بالّنظر ألمهّيته لكّل إنسان، وللوصول إىل حتقيق أمن مائي يف اجلزائر، وغريها من الدول،وعليه 
 :يلي على ما

  لإلمكانيات املائية مثل ألّن االستعمال األهذا و  .استعمال واستغالل املوارد املائية من قبل األفراد واملؤسساتترشيد
السبيل األوحد هالك هي لالست ووضع خطط مستقبليةوالّتخطيط، يف إدارة هذه الثروة احليوية،  األداء ، ورفعاملتاحة

 67.للقضاء على األزمة
 هى املياه من التلوث مبختلف مصادر احلثيث للثفاظ علسعي ال. 
  ئية على نشر الرتبية البي ، واملساجدئل االعالمواملدارس ووسا ،السّيما اجلمعيات وهيئاته تمعفئات اجملتكافل

  .واجبا شرعياوتبذيره باعتبار عدم إهداره  للثفاظ على املاء،
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  طسواء لضب ،ضر بالثروة املائيةملنع كّل فعل يوتفعيل تطبيقها ية، على وضع القواعد العقابية الردعاحلرص 
والذي يتثمل مبقتضاه كل شخص  ،"الملو ث الدافع" أو مبدأ 68،"من يستهلك يدفع"االستهالك من خالل مبدأ 

دابري الوقاية من نفقات كل التّ  نها األوساط املائية،يومن ب يتسبب نشاطه أو ميكن أن يتسبب يف إحلاق الضرر بالبيئة،
 .ةاكن وبيئتها إىل حالتهما األصليوإعادة األمالتلوث والتقليص منه، 

  السّيما من خالل االتفاقيات الدولية، وتبادل اخلّبات  يف جمال حفظ األمن املائيعلى التعاون الدويل احلرص
 .خبصوص هذا الّشأن

  وتوزيعها توزيعا هلااالستغالل األمثل  مع ،دية وغري تقليديةيللموارد املائية املتاحة من تقل جرد كليّ  علىالعمل ،
 .عادال بني خمتلف أفراد اجملتمع

  يف وهذا ما أسندت مهّمتها ، عدم تلوثها التأكد من وصات الدورية للمياه، من أجلعلى القّيام بالفث صاحلر
نوعّية لتقوم بالرقابة  ، اليتANRH ملصادر املياهللوكالة الوطنّية  ة تابعةإىل خمابر خمتصعلى املستوى الوطين اجلزائر 
على املستوى كما أسندت املهّمة ومياه األحواض،  لألدوية، ومياه السدود، شهريا أو فصليا،  يةو مايالفزيوك املياه
، ومصاحل الصثة، ومكاتب الّتابعة ملؤسسات التسيري املائي إىل املخابر املختصة، وأوكلت والئي للمصاحل العمومّيةال
للقضاء على بتثليل املياه، وتقوم كذلك املياه فزيوكيماويا ، واليت تراقبللمجموعات احمللّية البلديةالّتابعة  ةيوقاال

 69.إن وجدت البكترييا واجلراثيم
  مع  واستغالخلا سياسيا واقتصاديا،ودعمها ماديا ومعنويا، يف ميدان املياه، واخلّبات للبثوث العلمية أولوية إعطاء

 .واملكافأة ،التثفيز، والّتشجيع

ذلك من التدابري اليت ميكن أن ختدم األمن املائي الذي ال غّن عنه للفرد واجملتمع، ولكل حّي، وحّّت وغري 
 .ؤولية اجلميع دون استثناء باعتباره ملكا لإلنسانيةسفاظ على املاء مققه من نظافة وزينة، فاحلاجلماد ملا حي
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 اإللكتروني لتوقيعاباإلثبات 
 المعلوماتية والنصوص القانونيةتقنّية بين ال

La preuve par la signature électronique entre  

La technique d’informatique et Les textes juridiques 

 "اإلطار القانوني الستخدام تقنية المعلومات في التشريع الجزائري": ـإطار الملتقى الوطني الموسوم بفي 
 من طرف معهد العلوم القانونية واإلدارية بالمركز الجامعي أحمد زبانة غليزانالمنظم 

 7700فبراير  70بتاريخ 
 

 :الملخص
إّن العولمة وما صاحبها من ثورة تكنولوجية ومعلوماتية أفرزت العديد من األشكال الحديثة لقّيام 

خدامه في ، الذي يعتبر أسلوبا حديثا للتعاقد، يتّم استاإللكتروني العالقات القانونية، ولعّل أبرزها التوقيع
 .االدارية أو التجاريةالمدنية أو مجاالت عّدة سواء 

وقد أّدى انتشار مثل هذا األسلوب إلى اهتمام الفقه والقانون بالعديد من اإلشكاالت التي يثيرها، ولم 
التي  تكن الجزائر بمعزل عن مثل هذه المتغّيرات، ولذا أصدر المشّرع الجزائري العديد من الّنصوص القانونية

، المعدل والمتمم 7770جوان 77المؤرخ في  07-70القانون رقم ، السّيما اإللكتروني تهّتم بالتوقيع
، الذي يحّدد القواعد العاّمة المتعّلقة 7700فبراير  70المؤرخ في  70-00للقانون المدني، والقانون رقم 

 .يناإللكتروني بالتوقيع والتصديق
المعلوماتية، لنوضح  على هذه التقنّية من تقنياتلضوء ونحن من خالل هذه المداخلة سنسّلط ا

، وذلك بالرجوع للنصوص القانونية المنّظمة لها، ا، واإلشكاالت المرتبطة به، وحجيتها في اإلثباتمفهومها
 .وكذا آراء الفقهاء، واجتهادات القضاء، وذلك بدراستها دراسة تحليلية مقارنة

 
 :مقّدمة

نية معلوماتية أفرزتها التطورات التكنولوجية التي عرفها عالمنا المعاصر؛ تق اإللكتروني يعّد التوقيع
في إبرام التصرفات القانونية، مّما حّتم على ( اليدوي)حيث أصبحت تحّل شيئا فشيأ محّل التوقيع العادي 
 .الفقه والتشريع في مختلف الدول االهتمام بها، وتنظيمها

قنية الحديثة من خالل عّدة نصوص قانونية، نذكر من بينها وقد اهتم التشريع الجزائري بهذه التّ 
-00المعدل والمتمم للقانون المدني، والقانون رقم  ،7770جوان 77المؤرخ في  07-70القانون رقم 

 ...يناإللكتروني ، الذي يحّدد القواعد العاّمة المتعّلقة بالتوقيع والتصديق7700فبراير  70المؤرخ في 70
: ذه المداخلة سنسّلط الضوء على هذه التّقنية محاولة لإلجابة عن اإلشكالية التاليةونحن من خالل ه

 .، وما مدى حجيته في اإلثبات؟اإللكتروني ماذا نعني بالتوقيع
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، اإللكتروني وسيكون ذلك بناء على خطة ثنائية مكّونة من محورين؛ يتناول األّول مفهوم التوقيع
باالعتماد على المنهج الوصفي، التحليلي، في مقارنة بين التشريع الجزائري،  والثاني حجيته في اإلثبات، وهذا

 .وبعض التشريعات األخرى
 :المحور األّول

 :اإللكتروني مفهوم التوقيع
 المضافة بموجب القانون رقم 1،مكرر من القانون المدني 373المادة  نص المشّرع الجزائري في

ة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أّية عالمات أو رموز ذات معنا أّنه ينتج اإلثبات بالكتابعلى  70-07
 2.مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي تتضّمنها وكذا طرق إرسالها

ومن خالل هذا النص فقد أخذ المشّرع الجزائري بالمفهوم الواسع للكتابة سواء كانت الكتابة على 
تسلسل "  مضمون معّين من جهة من خالل عبارةالورق أو كتابة الكترونية من خالل عدم حصر الكتابة في 

، وكذا عدم تحديد الوسيلة التي تتّضمنها سواء "حروف أو أوصاف أو أّية عالمات أو رموز ذات معنا مفهوم
على الورق أو على دعامة الكترونية وال طريقة إرسالها بمعنى وسيلة تقليدية كالبريد العادي أو وسيلة 

 ...مثالالكترونية عبر األنترنيت 
على عكس المشّرع المصري  في القانون المدني اإللكترونية ولكّن المشّرع الجزائري لم يعّرف الكتابة

الذي عّرفها على أّنها كّل حروف أو أرقام أو رموز أو أّي عالمات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو 
 3.دراكرقمية أو ضوئية أو أّي وسيلة أخرى مشابهة وتعطي داللة قابلة لإل

، ومكتوب وموّقع إلكترونيابأّنه المحرر الذي يتضّمن بيانات معالجة  اإللكتروني المحرر الفقه يعّرفو 
عليه بطريقة الكترونية وموضوع على دعامة مادية، مع إمكانية تحويله على محّرر ورقي عن طريق إخراجه 

 4.من المخرجات الكمبيوترية
ومضات كهربائية حيث بالضغط على الوحة المفاتيح أو المدخالت  عبارة عن اإللكترونية الكتابةأّما 

بصفة عاّمة  يتم إنشاء هذا المحّرر فهو بالنسبة لنا مقروء ومفهوم، ولكّن الجهاز يستقبله في شكل ومضات 
ذا تّم كهربائية تحّول إلى الّلغة التي يفهمها هذا الجهاز، ويبقى هذا المستند مخّزنا في الجهاز بهذه الصورة، فإ

 5.هر مجّددا بالصورة المفهومة للعقل البشريظاسترجاعه ي
يعتبر العقد العرفي صادرا مّمن كتبه " :الجزائري من القانون المدني 370نص المادة كما جاء في 

أو وّقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه، أّما ورثته أو خلفه فال يطلب 
، ويكفي أن يحلفوا يمينا بأّنهم ال يعلمون أّن الخط أو اإلمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا منهم اإلنكار

 .الحق
 ".أعاله 0مكرر 373المادة وفق الشروط المذكورة في  اإللكتروني ويعّتد بالتوقيع

مرسوم الفقرة األولى من المادة الثانية من ال في اإللكترونية الوثيقة وعّرف المشّرع الجزائري
ا مجموعة تتألف من على أّنه ،إلكترونياالذي يحّدد كيفيات حفظ الوثيقة المّوقعة  007-01التنفيذي رقم 
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محتوى وبنية منطقية وسمات العرض، تسمح بتمثيلها واستغاللها من قبل الشخص عبر نظام الكتروني، 
 6.تصلة منطقّيا بتوقيع الكترونيبكونها وثيقة الكترونية مرفقة أو م إلكترونياوعّرف الوثيقة الموقعة 
يختلف عن المحرر الورقي من حيث نوع الكتابة والدعامة التي حّرر  اإللكتروني ومنه فالمحرر

 فالكتابة الزالت موجودة لكّنها غير مرتبطة بدعامة معّينة، كما أّنها أصبحت مقترنة بالتوقيع عليها،
 7.بدال من التوقيع اليدوي اإللكتروني

 .، وما الذي يمّيزه عن التوقيع العادي؟اإللكتروني ود بالتوقيعفما المقص
التوقيع العادي ب مقارنته، وتحديد صوره، و اإللكتروني لتوضيح ذلك سنتطّرق إلى تعريف التوقيع

 (.اليدويالتقليدي، )
 :تعريف التوقيع االكتروني: أّوال

اآللي في إجراء المعامالت بين األفراد  يعتبر نتيجة حتمّية الستخدام الحاسب اإللكتروني إّن التوقيع
  8.تجارا كانوا أو أفرادا عاديين، وال يقتصر على األفراد فقط بل يتعداه فيما بينهم وبين المؤّسسات واإلدارات

بحسب النظرة إليه، فالبعض يعّرفه بناء على  اإللكتروني تختلف التعاريف التي أعطيت للتوقيع
 9.حسب الوظيفة، أو بناء على التطبيقات العملّية التي يتم بهاالوسيلة التي يتّم بها، أو ب

 .وسنسرد فيما يلي بعض التعاريف الفقهية، ثّم التشريعية، ونختم بموقف المشّرع الجزائري
 :اإللكتروني التعريف الفقهي للتوقيع (0

سمح بتحديد على أّنه مجموعة من اإلجراءات التقنّية التي ت اإللكتروني التوقيع بعض الفقه يعّرف
   10.شخصية من تصدر عنه هذه اإلجراءات، وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع بمناسبته

كما يعّرف أيضا على أّنه إجراء معّين يقوم به الشخص المراد توقيعه على المحّرر سواء في األمر 
ويعطي الثقة في أّن صدوره يفيد يمنع استعماله من قبل الغير،  سريّ من و آتفظ بالرقم أو الشفرة بشكل بأن يح

 ."بأّن الفعل صدر من صاحبه
بأّنه إشارة خطّية متمّيزة خاّصة بالشخص الذي صدرت عنه أو عالمة مخطوطة  ف أيضاويعرّ 

سمه والتعبير عن موافقته على أعماله وتصرفاته، امختصة بشخص معّين اعتاد أن يستعملها لإلعالن عن 
شخصي والعائلي أو لقبه، وقد يقتصر أحيانا على أحدهما أو على رمز معّين وهو يشمل عادة اسم الموقع ال

يشير إلى اسمه، ويمكن أن يتخّذ أشكاال مختلفة أهّمها اإلمضاء الذي يسمح بالتعريف عمن صدر عنه ويدل 
 11.على رضاه والتزامه بالسند الذي وقع عليه بكامل محتوياته

 :اإللكتروني للتوقيع لية المعروفة باليونستراللجنة األمم المتحدة للتجارة الدو تعريف  (7
القانون النموذجي  في 12،باليونسترال ولقد اعترفت لجنة األمم المتحدة للتجارة الدولية المعروفة

في اإلثبات،  اإللكترونية بحجية رسائل البيانات، 0991ديسمبر  01الصادر في  اإللكترونية بشأن التجارة
وساوت بينه وبين التوقيع التقليدي، وهذا دون تعريفه إذ اكتفى هذا القانون  ترونياإللك كما اعترفت بالتوقيع

  .باإلشارة إلى للشروط الواجب توافرها فيه
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 :اإللكتروني تعريف االتحاد األوربي للتوقيع (3
 بتاريخ اإللكتروني بشأن التوقيع 93/0999رقم  وقد أصدر االتحاد األوروبي التوجيه األوروبي

حيث جاء في مادته  مالحق، 70مادة و 00حيثّية و 72ويتكّون هذا التوجيه من ، 0999ديسمبر  03
والمساهمة باالعتراف القانوني بها كدليل  اإللكترونية األولى أّن الهدف منه هو تسهيل استخدام التوقيعات

 أضفى على التوقيع وبذلك يكون هذا التوجيه قد اإللكترونية إثبات، وهم ما ينشىء إطارا قانونيا للتوقيعات
 .نفس الحجية القانونية في اإلثبات الممنوحة للتوقيع التقليدي اإللكتروني

هو عبارة  اإللكتروني على أّن التوقيع الفقرة األولى من المادة الثانية من هذا التوجيهوقد نصت 
 -كرسالة أو محّرر–أخرى ، ترتبط منطقيا بمعلومات أوبيانات الكترونية إلكترونياعن بيان أو معلومة معالجة 

 13."وتصلح لتمييز الشخص وتحديد هويّته
 المتقّدم أو المعّزز اإللكتروني كما مّيز في الفقرة الثانية من نفس المادة بين التوقيع

 La signature électronique avancée البسيط  اإللكتروني والتوقيعLa signature électronique 

simpleاإللكتروني المتقّدم هو الذي يكون معتمدا من أحد مقّدمي الخدمات التصديق نياإللكترو  ، فالتوقيع 
 14.بعد التحقق من نسبة التوقيع إلى صاحبه اإللكتروني ويمنح شهادة تفيد صحة التوقيع

 :اإللكتروني تعريف المشّرع المصري للتوقيع (0
نشاء هيئة تنمية نياإللكترو  المادة األولى من القانون المصري بشأن تنظيم التوقيع نصت ، وا 

ما يوضع على محّرر الكتروني، ويتخّذ شكل حروف  اإللكتروني التوقيع: "صناعة تكنولوجيا المعلومات على
أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص المّوقع ويمّيزه عن 

 15".غيره
 :ياإللكترون للتوقيع ردنيتعريف المشّرع األ  (0

المؤقت رقم  اإللكترونية قانون المعامالت المادة الثانية من في اإللكتروني ورد تعريف التوقيع
البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون : "بأّنه ،7770لسنة ( 20)

معلومات أو مضافة عليها  مدرجة بشكل الكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أّي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة
 16".أو مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوّية الّشخص الذي وقعها ويمّيزه عن غيره

 :اإللكتروني تعريف المشّرع الجزائري للتوقيع (1
نص  في القانون المدني، غير أّنه عّرفه من خالل اإللكتروني لم يعّرف المشّرع الجزائري التوقيع 

هو معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل : "كالتالي 017-70لمرسوم التنفيذي رقم المادة الثالثة من ا
 77المؤرخ في  02-00من األمر رقم  0مكرر373مكرر و373المادتين  يستجيب للشروط المحّددة في

 17...."0900سبتمبر  71: الموافق لـ 0390رمضان 
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 من القانون مادة الثانيةفي الفقرة األولى من ال أيضا اإللكتروني عّرف التوقيعكما  
نات في بيا": على أّنه 18ين،اإللكتروني ، المحّدد للقواعد العاّمة المتعّلقة بالتوقيع والتصديق70-00رقم 

 ".بطة منطقّيا ببيانات الكترونية أخرى، تستعمل كوسيلة توثيقشكل الكتروني، مرفقة أو مرت
وهذا نظرا  ،اإللكتروني ية لم تحّدد أنواع التوقيعنالحظ أن القوانين العربخالل مختلف التعريفات ومن  

رّبما إلمكانية استيعاب هذه التعريفات لما يستجد من توقيعات الكترونية قد يفرزها هذا التطّور التكنولوجّي 
 الهائل والمتسارع، باإلضافة إلى أّنها ركزت على الوظائف التي ينبغي أن يؤديها في مجال المبادالت والتجارة

، وهو ما يعّد دحرا لما قد يعترضها من عقبات تفترض أن يكون المحّرر مّوقعا عليه بخط اليد من كترونيةاإلل
قبل الملتزم به، والمتمّثل في حركات تأخذ شكال معّينا كاسم الشخص أو لقبه أو بصمة إصبعه التي ال تعّد 

 19.متوافرة في هذه التّقنّية الحديثة
 :نياإللكترو  التوقيع صور: ثانيا

درجات الثقة  معها تختلفو  ،إلنشائه المعتمدة الوسائل باختالف اإللكتروني التوقيع صور تختلف
التوقيع بالماسح الضوئي، التوقيع البيومتري، التوقيع الرقمي، التوقيع : وسنوّضح فيما يلي أهّمها 20.واألمان
 .اإللكتروني بالقلم

 :بالماسح الضوئي اإللكتروني التوقيع (0
لإلقرار بمضمونها، ومن هنا  إلكترونيانقل التوقيع الخطّي كما هو إلى الوثيقة المعالجة  يعتمد على

يمكن للشخص االحتفاظ بنسخة من التوقيع المصور بجهاز الماسح الستخدامه على وثيقة الكترونية ال 
 21.عالقة له بها؛ أي وضع التوقيع على أّي محتوًا موجود على دعامات الكترونية

 :البيومتري إللكترونيا التوقيع (7
 بطريقة بيومترية المعلومات إدخال طريق عن لإلنسان وسلوكية فزيائيةو  ذاتية صفات على يعتمد
 يعتمد قد و للتوقيع للعميل المستخدم مطابقتها مدى من التحقق يتم التشفير فك وعند اآللي لذاكرة الحاسب

 22.الكمبيوتر وني بجهازإلكتر  قلم بتوصيل التوقيع أثناء اليد على تسجيل حركات
غير أّن  ،70/72/7777بتاريخ  Litronicوقد تّم اعتماد هذا الّنظام من التوقيع من قبل شركة 

هذه اآللية تصطدم بالعديد من العقبات أهّمها احتمال تغّير بعض خصائص اإلنسان بفعل الظروف؛ كتآكل 
أثير التوتر على نبرة الصوت، وتشابه بصمات األصابع عبر الزمن أو بفعل بعض المهن اليدوية، أو ت

 23.اإللكترونية أشكال أوجه التوائم، لذا فإّن هذا النوع من التوقيع نادر االستعمال عبر شبكات األنترنيت
 :الرقمي اإللكتروني التوقيع (3

 على يحتوي ألنه "رقميا"مّي سو  ،المفتاح بواسطة التوقيعب أيضا الرقمي اإللكتروني التوقيع ويسمى
 االئتمان بطاقة وبواسطة والبنكية المالية التعامالت في استخدامه صاحبه ويشيع ال يعرفه سوى سري رقم

معادلة  العادية إلى الكتابة نمط من به، المرفق والتوقيع المحرر خالل تحويل من الرقمي ويتم إعداد التوقيع
 تصديره قبل إعادة المحرر يتم حيثب واللوغارتيمات، العمليات الحسابية استخدام طريق عن وأرقام رياضية
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 بمفتاح المحرر هذا ربط به، مع الواردة والمعلومات األصلية البيانات عن يختلف شكل في إليه للمرسل
 وحده من المستلم الشخص صياغته المقروءة، عدا إلى يعيده أن شخص ألي يمكن ال نحو على معين،
 وقت ويحدد نفسه ده الموقعيحدّ  مشفر بتوقيع اإللكترونية ةالوثيق تزويد ويتم عليه المطلع التشفير فك خالل
 معادلة إلى الكتابة العادية نمط من مكتوب محرر إلى التوقيع يحول به بحيث خاصة ومعلومات التوقيع
 يطلق عليها التيو  ةالخاص المعادلة لديه الذي إال الشخص لصيغتها يعيدها أن يمكن ألحد ال رياضية

 24.أمنا اإللكترونية أكثر التوقيعات من يعتبر اإللكترونية التوقيعات من عو النّ  المفتاح وهذا
فهذا التوقيع يقوم على استعمال تقنّية مفتاحين؛ أحدهما عام واآلخر خاّص، هما عبارة عن بيانات 

يكون مصادقا عليها من سلطة مختصة  رقم، 377أكثر من معلوماتية رقمّية متسلسلة ضخمة قد تصل إلى 
 ؛ فيتّم استعمال المفتاح الخاّص من قبل صاحب التوقيعاإللكترونية هادة مصادقة للتوقيعاتتصدر ش
، أّما المفتاح العاّم فيمكن استعماله من الجميع للتّأكد من موثوقية التوقيع، والتأكد من هوّية اإللكتروني

 25.وشخصّية الموّقع
، 70-00رقم من القانون  ثامنة والتاسعةوقد عّرف المشّرع الجزائري هذه المفتاحين في الفقرة ال

عبارة  ، حيث اعتبر مفتاح الّتشفير الخاّص يناإللكتروني المحّدد للقواعد العاّمة المتعّلقة بالتوقيع والتصديق
، ويرتبط هذا المفتاح اإللكتروني عن سلسلة من األعداد يحوزها حصريا الموّقع فقط، وتستخدم إلنشاء التوقيع

ومي؛ الذي يكون عبارة عن سلسلة من األعداد تكون موضوعة في متناول الجمهور بهدف بمفتاح تشفير عم
 .اإللكتروني ، وتدرج في شهادة التصديقاإللكتروني من اإلمضاءتمكينهم من الّتحقق 

 :(Pen – Op) اإللكتروني بالقلم التوقيع (0
 على تبرم لقانونية التيا التصرفات توثيق في استخدامها يمكن التي اإللكتروني التوقيع صور من

 حسابي إلكتروني قلم عن عبارة وهو ، (Pen – Op)اإللكتروني القلم باستخدام التوقيع اإللكترونية الوسائط
 المسيطر هو برنامج باستخدام ذلك ويتم .بالموِقع الخاص الحاسب اآللي شاشة على الكتابة باستخدامه يمكن

خدمة  وهي األولى التوقيعات، من النوع لهذا أساسيتين بوظيفتين مجالبرنا هذا ويقوم العملية، لهذه والمحرك
 Signature التوقيع صحة من التحقق خدمة وهي والثانية، Signature Capture Service التوقيع التقاط

Capture Service في وضعها يتم التي الخاصة بطاقته طريق عن بيانات العميل أوالً  البرنامج يتلقى حيث 
 قلم باستخدام توقيعه تطلب إلكترونية رسالة ذلك بعد تظهر ثم الشاشة، التعليمات على ذلك بعد وتظهر اآللة،
 للتوقيع معينة خصائص بقياس البرنامج هذا ويقوم ، Monitorاآللي الحاسب شاشة داخل مكان محدد على
 .وااللتواءات والخطوط والنقاط والشكل الحجم حيث من

أو  بالموافقة تفيد الشاشة على له تظهر معينة مفاتيح على الضغط صالشخ من ويطلب البرنامج 
 باستخدام وتخزينها بالتوقيع الخاصة البيانات تشفير يتم الموافقة تمت ومتى التوقيع هذا على الموافقة عدم

 مالمخزن ويت التوقيع مع المعلومات مقارنة طريق عن  التوقيع، صحة من التحقق مرحلة تأتي البرنامج ثمّ 
 من الصورة هذه وتوفر مزوراً  أم صحيحاً  التوقيع كان إذا فيما يحدد الذي اآللي الحاسب برنامج إلى إرسالها
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 التوقيع تحويل بواسطتها يتم حيث وسهولة استخدامها، لمرونتها، كثيرة، مزايا اإللكتروني التوقيع صور
 26.اتالمعلوم معالجة باستخدام أنظمة اإللكتروني الشكل إلى التقليدي

 :والتوقيع العادي اإللكتروني مقارنة بين التوقيع: ثالثا
 27:يلي والتوقيع العادي من عّدة نواح تتمّثل فيما اإللكتروني يمكن المقارنة بين التوقيع

 اإللكتروني التوقيع التوقيع العادي أوجه المقارنة
 اشارات-رموز-أرقام -حروف ختم-بصمة-امضاء (شكل التوقيع) صورة

 وسيط غير مادي وسيط مادي هو الورق التوقيع دعامة

 تحديد هوية الموقع- وظائف التوقيع
 التعبير عن ارادة الموقع-
 دليل على الحضور المادي-

 تحديد هوية الموقع-
 التعبير عن ارادة الموقع-

 التعاقد عن بعد-
قدر من األمان والثقة في -

 صحته
له نفس منزلة التوقيع -

 العادي
 

التحقق من صحة التوقيع يتم من  - عصحة التوقي
 قبل القضاء من قبل متخصصين

 سهل التزوير-

التأكد من صحة التوقيع يتم تلقائيا -
أثناء عملّية التوقيع وعند مستقبل 

 إلكترونياالرسالة الموقعة 

 الموجب والقابل ومقّدم الخدمة الموجب والقابل يعقأطراف التو 
 اإللكترونية

 
في التشريع الجزائري مقارنة مع التشريعات األخرى، نعّرج  اإللكتروني وم التوقيعبعد أن حّددنا مفه

 ما قيمة التوقيع: اإلثبات، في محاولة مّنا لإلجابة عن السؤال التالي على قيمة هذا األسلوب الحديث في
 .في اإلثبات؟ اإللكتروني

 :المحور الثاني
 في اإلثبات اإللكتروني حجية التوقيع
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في اإلثبات من خالل التطّرق إلى  اإللكتروني خالل هذا المحور الّتطرق لحجية التوقيعنحاول من 
 والشروط الواجب توافرها في التوقيعيلدي في اإلثبات، قوالتوقيع الت اإللكتروني قاعدة التعادل بين التوقيع

 .حّتى تكون له هذه القيمة اإللكتروني
 :والتوقيع التقليدي في اإلثبات ونياإللكتر  مبدأ التعادل بين التوقيع: أّوال

الذي تبناه ، ، بدءا من القرار الشهير لمحكمة النقض الفرنسيمختلف الدول في اعترف القضاء
 اإللكتروني بالتعادل الوظيفي بين التوقيعالتشريع الفرنسي، وباقي التشريعات، ومن بينها التشريع الجزائري 

 : والتقليدي، وهذا ما سنوّضحه فيما يلي
 :في اإلثبات اإللكتروني محكمة النقض الفرنسية بحجّية التوقيع اعتراف .0

 0929قرارها الصادرة في نوفمبر في  اإللكتروني اعترفت محكمة النقض الفرنسية بحجية التوقيع
فهذا ...ته اتفاقاتخضع حقوق األطراف لحرية الّتصرف فيها، وكّل تصرف يرد عليها يجوز إثبا: "بقولها

 حديثاإلجراء ال
يقّدم نفس الضمانات التي يقّدمها التوقيع اليدوي، والذي يبقى سريا ال يعلمه سوى حائز -اإللكتروني التوقيع-

 ".البطاقة
في  P.Bisson  قد وافقت على فتح ائتمان للسيدة Crédicasلخص وقائع القضية في أّن شركة توت

لى مبلغ اإلئتمان بواسطة الموّزع اآللي التّابع صلت السيدة المذكورة عوقد ح حدود مبلغ أربعة فرنك فرنسي،
للشركة المقرضة، وفي تاريخ االستحقاق طالبت الشركة السيدة المقترضة بالوفاء، وتأييدا لمطالبتها قّدمت 

وقد . نسخة الشريط الورقي الذي يبقى في جهاز الّصراف اآللي نتيجة السحب الّنقدي قامت به المدعى عليها
لنص ، طبقا إثباته طلب الشركة على أساس أّن من يطالب بتنفيذ التزام يجب عليه Sèteرفضت محكمة 

 0377لنص المادة فرنسي، وأّن إثبات التزام المقترض بالدفع ال يكون طبقا  قانون مدني 0300المادة 
عليه، وأّن  إاّل بدليل موقع من المدين يثبت استخدامه لجزء أو لكّل مبلغ االئتمان المتفق قانون مدني فرنسي

هذا الدليل الموّقع من المدين ال يغني عنه ما أسمته الشركة بالتوقيع المعلوماتي، والذي يصدر ليس عّمن 
ّنما عن آلة تخضع كلّية إلرادة المدعي، وقد استندت محكمة في حكمها  يراد االحتجاج به في مواجهته، وا 

 أو البنك عموما ل كدليل إثبات لصالح الشركة المدعّيةال يقب إلكترونياعلى أساس أّن الدليل الموّقع توقيعا 
، وهذا األخير يخضع في استعماله لمطلق اإللكتروني فهذا صادر عن الحاسب. ألّنه باختصار من صنعها

حرّية البنك، فما يصدر عن الحاسب اآللي يفترض أّنه صادر عن مستعمل الحاسب، وبالتّالي ال يستطيع 
 .لسند الصادر عن الحاسب كدليل في اإلثباتهذا األخير االحتجاج با

وفي قضية الحال استندت محكمة الّنقض الفرنسية على رفض حكم محمكة لمخالفة في القانون؛ إذ 
أّن المادتان الّسابقتان ال تتعّلقان بالّنظام العاّم مّما يجيز االتفاق على مخالفتها، فهذا ما يشّكل تكريس قضائّي 

 28.واعد اإلثبات، وطبقا لهذا القرار لألفراد االتفاق على التدليل بغير التوقيع اليدويّ للطابع التّفسيرّي لق
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في  اإللكتروني بحجّية التوقيع باليونسترال لجنة األمم المتحدة للتجارة الدولية المعروفة اعتراف .7
 :اإلثبات

نون النموذجي بشأن القا في ،باليونسترال لجنة األمم المتحدة للتجارة الدولية المعروفةاعترفت  
في اإلثبات، كما  اإللكترونية بحجية رسائل البيانات، 0991ديسمبر  01الصادر في  اإللكترونية التجارة

الفقرة لشروط الواجب توافرها فيه في ذكرت االتوقيع التقليدي، و وساوت بينه وبين  اإللكتروني اعترفت بالتوقيع
رط القانون وجود توقيع من شخص يستوفى ذلك الشرط بالنسبة عندما يشت: "األولى من المادة السابعة منه

لرسالة البيانات إذا استخدمت طريقة لتعيين هوّية ذلك الشخص، والتدليل على موافقة ذلك الشخص على 
المعلومات الواردة في رسالة البيانات، كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي 

 29".أجلة رسالة البيانات في ضوء كّل الظروف بما في ذلك أّي اتفاق متصل باألمرأنشئت من 
 :في اإلثبات اإللكتروني االتحاد األوربي بحجّية التوقيع اعتراف .3

 اإللكتروني بشأن التوقيع 93/0999رقم التعليمة األوربية  االتحاد األوربي من خالل اعترف
 بتاريخ
بأّنه عبارة عن توقيع الكتروني عّرفته  والذي، المعّزز اإللكتروني التوقيعبحجية ، 0999ديسمبر  03

قادرا على تحديد صاحب  أن يكون مرتبطا ارتباطا فريدا من نوعه مع صاحب التوقيع، :يشترط فيه أن يكون
مرتبطا مع  تستخدم فيه وسائل يضمن فيها صاحبه السرّية التّامة، التوقيع، والتعرف عليه باستخدامه،

 30.مات المحتواة في الرسالة حيث أّنه يكشف أّي تغيير في المعلوماتالمعلو 
 :في اإلثبات اإللكتروني المشّرع الفرنسي بحجّية التوقيع اعتراف .0

المعّدل بموجب  من القانون المدني 0301-0نص المادة وقد اعترف به المشّرع الفرنسي في 
شكل الكتروني معترف لها في بة المتخذة الكتا": 7777مارس  03المؤرخ في  737-7777رقم  المرسوم

بذات الحجية في اإلثبات التي للكتابة المدرجة على الورق بشرط إمكانية بيانها للشخص الصادرة عنه وأن 
 ".وتحفظ في أحوال من طبيعتها ضمان كمالها أو وحدتها تنشأ

ت القّوة في االثبات على أّن الكتابة على وسيط الكتروني لها ذامنه  0301-3المادة  في نصكما 
 31".كالكتابة على الورق
أّن اقتران المحّرر بتوقيع الكتروني لموّظف  من القانون المدني الفرنسي 0301المادة وقد أشارت 

الخاّص بالمحررات  903/7770المرسوم رقم عاّم يضفي الصبغة الرسمية على المحّرر، كما صدر 
ذا المرسوم إنشاء وحفظ هذه المحرارات التي يمكن أن حيث وضع ه ؛7770أوت  07المؤرخ في  الموثقة

 32.المتعّلقة بالمحّررات الرسميةمن القانون المدني  0300المادة  تنشأ على دعامة الكترونية بمقتضى
 :في اإلثبات اإللكتروني المشّرع المصري بحجّية التوقيع اعتراف .0
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 ، المتعّلق بتنظيم التوقيع7770لسنة  00من القانون رقم  02المادة  نص المشّرع المصري في
 والكتابة اإللكتروني يتمّتع التوقيع: "وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، اإللكتروني
 :بالحجّية في اإلثبات إذا توافرت فيها الشروط اآلتية اإللكترونية والمحّررات اإللكترونية

 .بالمّوقع وحده دون غيره اإللكتروني ارتباط التوقيع . أ
 .اإللكتروني سيطرة المّوقع وحده دون غيره على الوسيط . ب
 33".اإللكتروني أو التوقيع اإللكتروني إمكانية كشف أّي تعديل أو تبديل في بيانات المحّرر . ج
 :في اإلثبات اإللكتروني المشّرع الجزائري بحجّية التوقيع اعتراف .1

 يعتبر اإلثبات في الشكل" :من القانون المدني 0مكرر 373المادة في المشّرع الجزائري  نّص 
كاإلثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التّأكد من هوّية الشخص الذي أصدرها، وأن تكون  اإللكتروني

 ".معّدة ومحفوظة في ظروف تضمن سالمتها
د هوية الشخص المنسوبة بشرط إمكانية تحدي اإللكترونية ومنه فقد اعترف المشّرع الجزائري بالكتابة

، وحفظ المحرر بطريقة تضمن سالمته، وتدل على اإللكتروني إليه بصفة قاطعة، وذلك عن طريق التوقيع
  34.مصداقيته وصالحيته لمدة طويلة دون تلف أو تعديل تلقائي لمحتواه

 ادة الثالثة من المرسوم التنفيذيالمفي  -كما سلف الذكر–كما نّص المشّرع الجزائري 
المادتين  هو معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب للشروط المحّددة في: "كالتالي 010-70رقم 
سبتمبر  71: الموافق لـ 0390رمضان  77المؤرخ في  02-00من األمر رقم  0مكرر373مكرر و373

0900"...35 
لشروط المذكورة في وفق ا اإللكتروني ويعّتد بالتوقيع...: "يمن القانون المدن 370ونص في المادة 

 ".أعاله 0مكرر 373المادة 
الذي يحّدد القواعد العاّمة المتعّلقة  70-00القانون رقم  المادة الثامنة منفي نص كما جاء  

الموصوف وحده مماثال للتوقيع المكتوب،  اإللكتروني يعتبر التوقيع: "ما يلي يناإللكتروني بالتوقيع والتصديق
 .معنويسواء كان لشخص طبيعي أو 

 أعاله ال يمكن تجريد التوقيع 2أحكام المادة أّنه بغض النظر عن  التاسعةالمادة  وأضاف في نص
، أّنه ال يعتمد على اإللكتروني شكله: من فعاليته القانونية أو رفضه كدليل أمام القضاء بسبب اإللكتروني

 .اإللكتروني إلنشاء التوقيعشهادة الكترونية موصوفة أو أّنه لم يتم إنشاؤه بواسطة آلة مؤمنة 
 :الموصوف، ذلك التوقيع الذي تتوفر فيه المتطلبات التالية اإللكتروني واعتبر التوقيع

 ،أن ينشأ على أساس شهادة تصديق إلكتروني موصوف 
  بالموّقع دون سواه، يرتبطأن 
 ،أن يمّكن من تحديد هوّية الموّقع 
  36،اإللكتروني نشاء التوقيعآلية مؤّمنة خاّصة بإأن يكون مصّمما بواسطة 
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  وسائل تكون تحت الّتحكم الحصري للموّقع،أن يكون منشأ بواسطة 
 أن يكون مرتبطا بالبيانات الخاّصة به؛ بحيث يمكن الكشف عن الّتغييرات الاّلحق بهذه البيانات. 

ع الذي على أّنه هو التوقي 017-70المرسوم التنفيذي رقم في  المؤمن اإللكتروني وعّرف التوقيع
يتّم إنشاؤه بوسائل يمكن أن يحتفظ بها الموّقع تحت مراقبته  يكون خاصا بالموّقع، :يفي بالمتطلبات اآلتية

 37.يضمن مع الفعل المرتبط به صلة؛ بحيث يكون كّل تعديل الحقا للفعل قابال للكشف عنه، الحصرية
 :اإللكتروني التوقيع الواجب توافرها في شروطال: ثانيا

لالعتداد به كالتوقيع  اإللكتروني سبق يمكن استنتاج الشروط الواجب توافرها في التوقيعما من خالل 
سيطرة الموقع على ، اإللكتروني العادي، وتتمّثل في إمكانية التأكد من هوّية الّشخص التي أصدر التوقيع

ر، تمّيز اإللكتروني ارتباط التوقيعمنظومة التوقيع،  ، التوقيع وارتباطه بشخص صاحبه ارتباطا وثيقا بالُمَحرَّ
 :والتي سندرسها تباعا

داال  اإللكتروني أن يكون التوقيع) اإللكتروني إمكانية التأكد من هوّية الّشخص التي أصدر التوقيع (0
 (:على شخص المّوقع

، يعتبر تحديد أهلّية المّوقع مهّما في مجال اإلثبات، وخاّصة في مجال الوفاء بااللتزامات التعاقدية 
باستثناء الممّيز المأذون له بالتجارة، ولذا  إلكترونياة أو ناقصها توقيعا فال يتصّور منح شخص عديم األهلي

ن لم يكن متضّمنا السم الشخص، فإّنه يكفي فيه قدرته على تحديد شخصّية هذا  اإللكتروني فإّن التوقيع وا 
، وشهادة التصديق المعتمدة، التي تمّكن كترونيةاإلل الموقع، ويتّم ذلك بالرجوع إلى جهات إصدار التوقيعات

 38.من تبيان هوّية ذلك الموّقع
على أّنها رموز أو مفاتيح التشفير  اإللكتروني عّرف المشّرع الجزائري بيانات الّتحقق من التوقيعوقد  

الّتحقق من ، وعّرف آلية اإللكتروني العمومية أو أّي بيانات أخرى مستعملة من أجل التحّقق من التوقيع
 39.اإللكتروني على أّنه جهاز أو برنامج معلوماتي معّد لتطبيق بيانات الّتحقق من التوقيع اإللكتروني التوقيع

بأّنها وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين بيانات الّتحقق  اإللكتروني كما عّرف شهادة التصديق
له القدرة على تحديد هوية الّشخص  اإللكتروني التوقيع ويمكن القول أنّ  40.والموّقع اإللكتروني من الّتوقيع

 41.المّوقع في حال تدعيمه بوسائل تدعم الثقة به للقّيام بوظائفه
المتعّلق بالقواعد  70-00المادة السادسة من القانون ذا الصدد نص المشّرع الجزائري في هوفي 

 ..."لتوثيق هوّية المّوقع اإللكتروني التوقيعيستعمل ": على أّنهين اإللكتروني العاّمة للتوقيع والتصديق
الذي يقوم بتوقيع مستند الكتروني من خالل التوقيع البيومتري يتّم الّتحقق من هويته من فالشخص 

 42.خالل الخصائص البيولوجية التي تمّيزه عن غيره
من قبل الموقع وحده؛  الذي ال يمكن استخدامه إالّ  اإللكتروني واألمر ذاته فيما يتعّلق بالتوقيع بالقلم

وكذا التوقيع بالرقم السري في بطاقات  .فهو ال يعمل إاّل بتطابق التوقيع مع ما هو مخّزن في ذاكرة الحاسوب
الصراف اآللي؛ الذي يدّل على شخصية المّوقع؛ ذلك أّن قّيام حامل البطاقة والرقم السرّي بإدخالهما إلى 
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، ى الرقم، ويدخل الّشخص لحسابه الخاّص لداللة كافية على هوّيتهجهاز الصّراف، الذي يقوم بالتعّرف عل
، حيث يمّكن من التعّرف والخاّص  العامّ  وكذلك األمر بالّنسبة للتوقيع الرقمي، الذي يتّم باستخدام المفتاحين

  43.على هوّية الموقع، إضافة إلى االستعانة بسلطات التصديق
 :سيطرة الموقع على منظومة التوقيع (7

على الّنحو الذي يطمئن إلى سالمة توقيعه وعدم  اإللكتروني د من سيطرة الموقع على الوسيطالبّ 
تعّرضه في صورته السرّية الخاّصة ألي تالعب أو تزوير، كي نضمن نسبة التوقيع إلى صاحبه وارتباطه 

 44.بمضمون المحّرر
انات فريدة، مثل الرموز أو مفاتيح بي اإللكتروني نشاء التوقيعبيانات إ المشّرع الجزائري اعتبرلقد و 

 ، أّما بيانات الّتحقق من التوقيعاإللكتروني الّتشفير الخاّصة، التي يستعملها المّوقع إلنشاء التوقيع
 أجل الّتحقق من التوقيعالّتشفير العمومية أو أّي بيانات أخرى مستعملة من  ، فهي رموزاإللكتروني
  45.اإللكتروني

ر كترونياإلل ارتباط التوقيع (3  :ارتباطا وثيقا بالُمَحرَّ
ِر، وذلك  اإللكتروني الّبد من ارتباط التوقيع مضمونه لصاحب  النصرافارتباطا وثيقا بالمحرَّ

 46.التوقيع
المتعّلق بالقواعد  70-00المادة السادسة من القانون نص المشّرع الجزائري في وفي هذا اإلطار 
ثبات  اإللكتروني يستعمل التوقيع: "على أّنه يناإللكتروني العاّمة للتوقيع والتصديق لتوثيق هوّية المّوقع، وا 

 ".اإللكتروني قبوله مضمون الكتابة في الشكل
؛ بحيث يعتبر أي تعديل أو تغيير في اإللكتروني تكامل البيانات المتعّلقة بالتوقيع وهذا يستلزم ضرورة

يترتب على ذلك أّن أّي تعديل على التوقيع الموضوع لمحّرر بعد توقيعه قابال للكشف، و رسالة البيانات أو ا
مّما ينزع عنه ، بمعنى يمكن كشفه، يؤدي حتما إلى تعديل بيانات المحّرر كاملة اإللكتروني على المحّرر

  47.اإللكتروني ذه البيانات والتوقيع، وذلك ما يؤدي إلى زعزعة سالمة هصالحيته لإلثبات
المرتبط  اإللكتروني يؤدي إلى توثيق المحَرر اإللكتروني يق التوقيعاعتبرت الّتشريعات أّن توث ولذا

إذ يمتاز  48.، تثبت في حال سالمته صالحيته إلثبات الواقعة المراد إثباتهاإلكترونيابه؛ إذ يشكالن معا قيدا 
ويض عنها بوحدة البيانات؛ التي يقصد بها عملّية حماية البيانات ضد الّتغيير أو التع اإللكتروني التوقيع

ببيانات أخرى، وتتّم هذه العملّية باستخدام تشفير البيانات، ومقارنة بصمة الرسالة المرسلة ببصمة الرسالة 
 49.السابقة

سالمة المحتوى أو حفظ المعلومات كما هي منذ إنشائه طوال مدة  اإللكتروني إذ يشترط في المحّرر
حظ أّن عملية الحفظ لها دور هاّم في مجال اإلثبات، التقادم التي يخضع لها التصرف المحفوظ، ولذلك يال

فلذلك يجب حفظ المعلومات والمعطيات على دعامات إلكترونية ضد التلف والتعديل أو أّي صورة من صور 
 50.الهالك
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الذي يحّدد كيفيات  007-01المرسوم التنفيذي رقم وقد عّرف المشّرع الجزائري عملّية الحفظ في 
على أّنها مجموعة من التدابير التّقنية التي تسمح بتخزين الوثيقة الموقعة  إلكترونياة حفظ الوثيقة الموقع

في دعامة الحفظ، التي تتمّثل في أّي وسيلة مادية، أّيا كان شكلها أو خصائصها المادية، تسمح  إلكترونيا
اذ إلى كّل محتواها واسترجاعها ويتّم ذلك بشكل يسمح بالنف ،إلكترونياباستالم وحفظ واسترجاع الوثيقة المّوقعة 

 51.بواسطة الوسائل التّقنية الحديثة
استرجاع هذه الوثيقة في شكلها األصلي الحقا،  إلكترونياواشترط أن يضمن حفظ الوثيقة المعّدة 

، أّيا اإللكتروني وتوقيعها اإللكترونية الوثيقة: ، ويجب أن يتضّمن هذا الحفظاإللكتروني والّتحقق من توقيعها
 اإللكترونية للمّوقع، قائمة الشهادات اإللكتروني كان مرفقا أو متصال بشكل منطقّي، شهادة التصديق
، عندما يتعّلق األمر بشهادة الكترونية اإللكتروني الوسيطة إلى غاية الوصول إلى السلطة الوطنية للتصديق

الوسيطة إلى غاية السلطة  اإللكترونية موصوفة، قوائم الشهادات الملغاة أو نتائج التحقق من حالة الشهادات
 53.تاريخ توقيع الوثيقة عند االقتضاء 52،اإللكتروني الوطنية للتصديق

، أن يضمن إلكترونياأو مستلم لوثيقة مّوقعة /وأوجب على كّل شخص طبيعي أو معنوي مّوقع و
 54.حفظها بنفسه أو عبر طرف ثالث

 :تمّيز التوقيع وارتباطه بشخص صاحبه (0
شخص صاحبه عن غيره من األشخاص، إضافة إلى ارتباطه  اإللكتروني يمّيز التوقيع الّبد أن

بشخص المّوقع، فمتى توافر هذا الشرط فهذا داللة واضحة على اتجاه نية الّشخص الموقع على المحرر إلى 
إذ يستطيع  ،ونياإللكتر  بأّنه روح المحَرر اإللكتروني تأييد مضمونه، وااللتزام به، ولذا وصف البعض التوقيع

والذي عّرف المشّرع المصرّي  في الفقرة  ضحة ال غموض فيها عن شخص الموّقع،أن يعّبر بطريقة وا
الخامسة من المادة األولى بأّنه الّشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع عن نفسه، أو عّمن ينيبه أو يمثّله 

 55.قانونا
على   017-70مادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم الفي نص  الموّقعوعّرفه المشّرع الجزائري 

أّنه شخص طبيعي ينصرف لحسابه الخاص أو لحساب الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمّثله، ويضع 
والّبد من معطيات خاّصة به تعّرف بكونها العناصر الخاصة ، اإللكتروني ذ جهاز إنشاء التوقيعموضع التنفي

ويتم إنشاء هذا التوقيع ، اإللكتروني نفسه إلنشاء التوقيع تقنّية التي يستخدمها المّوقعبالموقع مثل األساليب ال
 .يفي بالمتطّلبات المحددة اإللكتروني ز مأمون للتوقيعامن خالل جه

، المحّدد للقواعد 70-00رقم  من القانون المادة الثانية نص الفقرة الثانية من في كما عّرفه
 على أّنه شخص طبيعي يحوز بيانات إنشاء التوقيعين اإللكتروني وقيع والتصديقالعاّمة المتعّلقة بالت

 .، ويتصرف لحسابه الخاّص أو لحساب الّشخص الطبيعي أو المعنوّي الذي يمّثلهاإللكتروني
المة أو البيومتري تتضّمن ع اإللكتروني فمختلف صور التوقيعات سواء التوقيع الرقمي أو بالقلم 

لموِقع عن غيره، وهو ما يعني أّن قّيام أكثر من شخص باستعمال بعض أدوات إنشاء ممّيزة لشخص ا
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فإّن تلك األداة يجب أن تكون قادرة على تحديد هوّية مستعمل واحد الّتوقيعات التي تتمّلكها مؤّسسة ما، 
 56.تحديدا واضحا ال لبس فيه

في دراسة بسيطة تجمع  اإللكتروني من خالل هذه الورقة البحثية حاولنا تسليط الضوء على التوقيع
 :جانب تقني وآخر قانوني، توصّلنا من خاللها لجملة من النتائج من شيء في ثناياها بين

 تقنية معلوماتية حديثة فرضت نفسها على العالقات التي تنشأ بين مختلف أفراد المجتمع  اإللكتروني التوقيع
 .ل الدولةسواء كانوا أفراد عاديين أو هيئات إدارية تمثّ 

 على اختالف صوره القابلة للتزايد بفعل الّتطور التكنولوجي، كفيل بتحديد هوّية الموقع  اإللكتروني التوقيع
 .من خالل مختلف اإلجراءات والتّقنيات التي يتطّلبها

 هايمكنه توفير األمان القانوني من خالل اإلجراءات التقنية العالية التي يعتمد علي اإللكتروني التوقيع. 
 بخصائص فنّية وتقنّية، واتساع استخدامه جعل المشّرعين ومن بينهم المشّرع  اإللكتروني اتسام التوقيع

الجزائري يعترف بقيمته وصالحيته لإلثبات بنص صريح؛ بحيث لم تعد المسألة خاضعة للسلطة التّقديرية 
 .للقاضي

 تحقق منه، استدعت اصدار نصوص قانونية وال اإللكتروني التوقيع اإلجراءات التّقنية الالزمة إلنشاء
 . يناإللكتروني المتعّلق بالقواعد العاّمة للتوقيع والتصديق 70-00القانون رقم تنظّمها السّيما 

وبعد دراستنا البسيطة لهذا الموضوع الذي يكتسي أهمّية كبيرة في مجال العلوم القانونية، ويثير 
ق بتوضيح المفهوم، أو الحجية في اإلثبات، أو السلطة التي يتمّتع اشكاليات من نواح عّدة، سواء فيما يتعلّ 

البحث في الستفاضة في ل فتح المجاليدعونا ل ال تتّسع لها هذه الوريقات،  بها القاضي، أو جانب المسؤولية
سريع  كونها مرتبطة بعالم الكترونيّ  مثل هذه المواضيع، السّيما أّنها ال تقف عند حدود الزمان وال المكان،

 :ويجعلنا نخرج بجملة من التوصيات التغّير والتطّور،
 بما يستجيب  ، ...(القانون التجاري، القانون البنكي) ضرورة تعديل القانون المدني أساسا، وباقي القوانين

 .والتطورات التكنولوجية التي يعرفها وقتنا الراهن
 جزائري في القانون المدني، والتي تقضي ضرورة التفصيل في القاعدة العامة التي وضعها المشّرع ال

والكتابة على الورق، بما ال يدع مجاال  اإللكترونية بالتعادل الوظيفي، والمساواة في القيمة الثبوتية بين الكتابة
، وكذا مسألة (الكتابة الرسمية والعرفية)، وأنواعها اإللكترونية للتأويل، السّيما بشأن نطاق اإلثبات بالكتابة

و ما فعل ، والسند الورقي، والترجيح بينهما، وسلطة القاضي في ذلك على نحاإللكتروني لة بين السندالمفاض
 .المشّرع الفرنسي

                              
، المتضّمن القانون المدني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75األمر رقم  1

 .991.، ص1975سبتمبر  31، الصادرة بتاريخ 78ددالديمقراطية الشعبية، الع
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، 44، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد2115جوان  21المؤرخ في  11-15القانون رقم  2

انون ، المتضّمن الق1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75، يعّدل ويتّمم األمر رقم 17.، ص2115جوان  26الصادرة بتاريخ 
 .المدني المعدل والمتّمم

، أطروحة مقّدمة استكماال -دراسة مقارنة–حررات االلكترونية في اإلثبات ممدى حجية ال إياد محّمد عارف عطا سده، 3
، 2119لمتطلبات درجة ماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية بنابلس، فلسطين، 

 .42.ص
، مجلة المفكر، العدد التاسع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة "المحررات االلكترونية كدليل إثبات" اهمي،حنان بر  4

 .138.، ص2113محّمد خيضر بسكرة، ماي 
 .142.المرجع نفسه، ص 5
، الجريدة 2116 ماي 15الذي يحّدد كفيات حفظ الوثيقة الموقعة الكترونيا، المؤرخ في  142-16المرسوم التنفيذي رقم  6

 .13-12.ص.، ص2116ماي  18، الصادرة بتاريخ 28الرسمية، العدد 
 .138.، صالسابقالمرجع  حنان براهمي، 7
، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد الخامس، ("دراسة مقارنة)التوقيع االلكتروني ومدى قّوته في اإلثبات "، علي أبو مارية 8

 .117.، صhttp : //www.hebron.edu/journalلصفحة االلكترونية للمجلة ، ا2111العدد الثاني، فلسطين، 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون الدولي لألعمال، مدرسة الدكتوراه "أمن التوقيع االلكتروني" اللوش راضية، 9

، تاريخ المناقشة، (الجزائر)مري تيزي وزو للقانون األساسي والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود مع
 .19.، ص2112سبتمبر 23
، (مدعمة بالتشريعات المقارنة 2114لسنة  15دراسة تحليلية ألحكام القانون رقم )التوقيع االلكتروني  سحر البكباشي، 10

 .14.، ص2119منشأة المعارف، :  مصر
لقانون المدني الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، العقد االلكتروني وسيلة إثبات حديثة في ا فرح مناني، 11

 .188.، ص2119الجزائر، 
اليونسترال هي لجنة قانون التجارة الدولية الّتابعة لألمم المتحدة، وتضّم في عضويتها غالبية دول العالم الممّثلة لمختلف   12

لتوائم بين القواعد القانونية المنظّمة للتجارة اإللكترونية وتحقيق النظم القانونية الرئيسة، وغرضها الرئيس تحقيق االنسجام وا
وحدة القواعد المتّبعة وطنّيا في الّتعامل مع مسائل التجارة العالمية، وقد حققت هذه الّلجنة العديد من االنجازات في هذا الميدان 

، واالتفاقيات الخاّصة بالتحكيم التجاري 1981الدولية لعام أبرزها إبرام عدد من االتفاقيات الدولية أشهرها اتفاقية فيينا للبيوع 
المرجع السابق، العقد االلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري،  فرح مناني، الدولي وغيرها، نقال عن

 .29.ص ،11الهامش رقم
 .11-11.ص.، المرجع السابق، صاللوش راضية 13
 .18.المرجع نفسه، ص 14
لسنة ( 15)، قانون رقم 2114أبريل  22، الصادرة في (د)، تابع 17، العدد لجمهورية مصر العربية يدة الرسميةالجر  15

عبد اهلل أحمد عبد اهلل غرايبة، ، المتعّلق بتنظيم التوقيع االلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، 2114
 .41.، ص2119عاصر، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن، حجية التوقيع االلكتروني في التشريع الم
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عبد اهلل ، 6111.، ص4524، العدد رقم 2111ديسمبر  31الصادرة بتاريخ  للمملكة األردنية الهاشمية، الجريدة الرسمية 16

 .44.صالمرجع السابق، أحمد عبد اهلل غرايبة، 
، يعدل ويتمم المرسوم 2117مايو  31: ، الموافق لـ1428ولى جمادى األ 13المؤرخ في  162-17المرسوم التنفيذي رقم  17

، والمتعّلق بنظام االستغالل المطّبق على كّل 2111مايو  19:، الموافق لـ1422صفر  15المؤرخ في  123-11التنفيذي رقم 
 سلكية، الجريدة الرسميةنوع من أنواع الشبكات بما فيها الالسلكية الكهربائية على مختلف خدمات المواصالت السلكية والال

 .2117يونيو  17: ، الموافق لـ1428جمادى األولى  21، الصادرة بتاريخ 37، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ة ، الجريد2115فبراير 11، المحّدد للقواعد العاّمة المتعّلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين، المؤرخ في 14-15القانون رقم  18

 .16-16.ص.، ص2115فبراير  11العدد السادس، الصادرة بتاريخ ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرسمية
 .119.، المرجع السابق، صعلي أبو مارية 19
ة ، عرض في إطار التكوين المستمر، محكم"الحماية القانونية للمستندات االلكترونية في التشريع المغربي" زينب بنعومر، 20

 .28.، ص2111جانفي  27االستئناف التجارية بمراكش، 
 .143.المرجع السابق، ص حنان براهمي، 21
 .28.، صالسابقالمرجع  زينب بنعومر، 22
 .192.ص العقد االلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري، فرح مناني، 23
 .31.، صالسابقالمرجع  زينب بنعومر، 24
 .98.المرجع السابق، ص دلة اإلثبات الحديثة في القانون،أ فرح مناني، 25
، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب، جامعة نايف "حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات" أسامة بن غانم العبيدي، 26

 .152.، ص2112، السعودية، نوفمبر، ديسمبر 56، العدد 27العربية للعلوم األمنية، المجلد
 .28.المرجع السابق، ص ب بنعومر،زين 27
شكل التعبير عن اإلرادة في عقود التجارة االلكترونية، دراسة مقّدمة في الملتقى الدولي حول التوجه التعاقدي قارة مولود،  28

 .44.، ص2116أفريل  23/24للتصرفات القانونية، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان، 
 .11-19.ص.، صالسابق المرجع اللوش راضية، 29
، مجلة جامعة "-دراسة في التشريع األردني–حجية التوقيع االلكتروني " الدكتور فياض القضاة، الدكتور غازي أبو عرابي، 30

 .169.ص ،2114، العدد األّول، 21دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 
 .144.، ص2118لهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، أدلة اإلثبات الحديثة في القانون، دار ا فرح مناني، 31
 .144.المرجع السابق، ص حنان براهمي، 32
 .41.ص.صالمرجع السابق، عبد اهلل أحمد عبد اهلل غرايبة،  33
دار الهدى  ،الوسيط في القواعد اإلجرائية والموضوعية لإلثبات في المواد المدنية، الجزائر نبيل صقر ومكاري نزيهة، 34
 .271.، ص2119لطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ل

 -السالف الذكر– 162-17المرسوم التنفيذي رقم  35
اآللية المؤمنة إلنشاء : "منه 11، ونصت المادة -السالف الذكر– 14-15أكّدت هذا الشرط المادة العاشرة من القانون رقم  36

 :ر فيه المتطلبات اآلتيةالتوقيع االلكتروني هي آلية إنشاء توقيع الكتروني تتوف
 :يجب أن تضمن بواسطة الوسائل التّقنية واإلجراءات المناسبة على األقّل ما يأتي -1
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أاّل يمكن عمليّا مصادفة البيانات المستخدمة إلنشاء التوقيع االلكتروني إاّل مرة واحدة، وأن يتّم ضمان سريتها بكّل  - أ

 الوسائل التّقنيّة المتوّفرة وقت االعتماد، 
 يمكن إيجاد البيانات المستعملة إلنشاء التوقيع االلكتروني عن طريق االستنتاج وأن يكون هذا التوقيع محميّا من أالّ  - ب

 أّي تزوير عن طريق الوسائل التّقنيّة المتوّفرة وقت االعتماد،
شرعّي من أي استعمال من أن تكون البيانات المستعملة إلنشاء التوقيع االلكتروني محمية بصفة موثّقة من طرف الموّقع ال - ج

 ".قبل اآلخرين
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