صالحيات المؤسسات االجتماعية واالقتصادية في حماية البيئة
في ضوء القانون الجزائري
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الملخص:
إن دفع عجلة التنمية االقتصادية من قبل ادلؤسسات الصناعية بقدر ما حقق من مستويات عليا من الرفاىية ادلادية لألفراد ،إال أهنا
خلفت لو مديونية وخراب على احمليط البيئي الذي انعكس سلبا على صحتو وغذائو ،وعلى الرغم من اجلهود ادلبذولة للدولة من
الناحية التشريعية والتنفيذية يف سبيل احلد من الفساد البيئي عن طريق ضبط سلوكات األفراد وادلؤسسات بكافة الضوابط القانونية،
إال أن التشريعات أدركت عدم كفا ية جهود الدولة وحدىا مامل تتوج إضافة إىل ذلك جبهود ادلؤسسات االجتماعية وادلالية إلشراك
األفراد للمسامهة يف احلد من التدىور البيئي ،وذلك من خالل تعزيز دور اجملتمع ادلدين واإلعالم وادلؤسسات االقتصادية والنظام
ادلايل وربميلهم ادلسؤولية االجتماعية يف محاية البيئة.
مفردات البحث :البيئة ،اجملتمع ادلدين ،اإلعالم البيئي ،ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات
مقدمة
لقد كان الستددام الوسائل التقنية احلديثة يف عملية االستغالل التجاري والصناعي دورا عظيما يف دفع عجلة التنمية
االقتصادية إىل التألق والتطور ،كما أضاف إىل احلياة البشرية رونقا ومجاال ،وعمل على ربقيق إشباع حاجيات األفراد األساسية،
غًن أنو وعلى الرغم من الدور اإلجيايب للثورة التكنولوجية إال أنو بادلقابل أنتج أضرار بيئية كثًنة ومتنوعة ،كان ذلا نتائج وخيمة على
السالمة الصحية لألفراد ،لذا سارعت التشريعات ادلقارنة إلجياد ضمانات فعالة للبيئة ومحاية احلق يف الوجود البشري على أسس
سليمة وآمنة.
وبدون شك ،فإ ن ادلشرع الوطين كغًنه من التشريعات القانونية جعل مسألة البيئة ربظى باألولوية واألسبقية بعد فرتة من
الرتدد والتذبذب ،ألن إمهال ىذه ادلسألة يف وقت من األوقات ترتب عنو أضرار فادحة دبصلحة األفراد وباالقتصاد عامة ،ىذا
التنظيم مل يأت من فراغ بل جاء استجابة للمطالب والنداءات والتحذيرات من خطورة التغافل عن أمهية محاية البيئة والتالعب

 1أستاذ محاضر "أ" بالمركز الجامعي عين تموشنت ،الجزائر.
 2أستاذ محاضر "أ" بجامعة معسكر ،الجزائر.

حبقوق ومصاحل العمالء يف نطاق الدورة االقتصادية ،األمر الذي جعل االىتمام بالبيئة واحلق يف الصحة عامال أساسيا يف ربقيق
السلم و األمن.
من ىذا ادلنطلق ،أدركت الدول اخلطر احملدق بالبشرية يف حالة إمهال واستمرار التدىور البيئي ،والذي يتمحور حول
احلق يف العيش يف بيئة نظيفة بعيدا عن أسباب التلوث البيئي .لذا تدخلت ادلكنة القانونية يف إقرار آليات تشريعية تأخذ مرة
بالطابع الردعي ،ومرة أخرى تتجو ضلو الرتغيب االجتماعي دبؤسساتو ادلدتلفة من خالل اعتماد رؤية شاملة ،هبدف توفًن مناخ
صحي مالئم.
ومن أجل الوصول إىل مستويات أعلى يف سلتلف أوجو التنمية ،كان لزاما على ادلشرع أن جيد أسلوب وقائي يعمل على
محاية البيئة يسًن جنبا إىل جنب مع األسلوب الردعي من خالل إقامة جسر تواصل بٌن الفرد والبيئة ،وذلك من خالل إشراك
اجلميع سواء ادلؤسسات االجتماعية أو ادلؤسسسات االقتصادية يف احلفاظ على مقومات النظام البيئي ،وعليو فما ىو دور
ادلؤسسات االجتماعية واالقتصادية يف محاية البيئة؟
المبحث األول :دور المؤسسات االجتماعية في حماية البيئة:
إن دفع عجلة التنمية االقتصادية من قبل ادلؤسسات الصناعية بقدر ما حقق من مستويات عليا من الرفاىية ادلادية لألفراد ،إال أهنا
خلفت لو مديونية وخراب على احمليط البيئي الذي انعكس سلبا على صحتو وغذائو ،وعلى الرغم من اجلهود ادلبذولة للدولة من
الناحية التشريعية والتنفيذية يف سبيل احلد من الفساد البيئي عن طريق ضبط سلوكات األفراد وادلؤسسات بكافة الضوابط القانونية،
إال أن التشريعات أدركت عدم كفاية جهود الدولة وحدىا مامل تتوج إضافة إىل ذلك جبهود ادلؤسسات االجتماعية إلشراك األفراد
يف ادلسامهة يف احلد من التدىور البيئي ،وذلك من خالل تعزيز دور اجملتمع ادلدين واإلعالم وىو ما سيتم اإلشارة إليو فيما يلي:
المطلب األول :دور اإلعالم في حماية البيئة
حق الفرد يف اإلعالم ىو حق قانوين ،فهو هبذا ادلنظار حق ال يقبل التعديل أو التعطيل على أساس أن محاية البيئة ال
تتحقق دبعزل عن ىذا احلق وباقي األحكام العامة ادلقررة تشريعا ،وبناء على ذلك من حق الفرد أن يلجأ إىل اذليئات اإلدارية
ادلدتصة حبماية البيئة ويطلب أي معلومة تتعلق حبالة البيئة.3
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وعلى ىذا األساس ،أضحت ادلعلومة البيئية من اآلليات ادلناسبة اليت جيب تفعليها و العمل على ذبسيدىا بغية احملافظة
على أساسيات التنمية ادلستدامة ،4ذلك ما ىو واضح من نص ادلادة  1من االتفاقية اخلاصة بإتاحة فرص احلصول على ادلعلومات
عن البيئة ومشاركة اجلمهور يف ازباذ القرارات بشأهنا واالحتكام إىل القضاء يف ادلسائل ادلتعلقة هبا ،قوذلا " على كل طرف من
األطراف إسهاما منو يف محاية حق كل فرد ذكرا كان أم أنثى من اجليل احلاضر وأجيال ادلستقبل يف العيش يف بيئة مالئمة لصحتو
ورفاىو أن يكفل احلقوق يف احلصول على ادلعلومات عن البيئة ومشاركة اجلمهور يف ازباذ القرارات بشأهنا واالحتكام إىل القضاء
يف ادلسائل ادلتعلقة هبا وفقا ألحكام ىذه االتفاقية".
وعليو ديكن القول ،على أن احلق يف اإلعالم لو دور حاسم يف تطور اآلليات ادلنظمة حلماية البيئة من سلاطر التلوث،
وذلك نتيجة اخلطر ادلهول الذي عرفتو البيئة ،فكان ال بد من وضع إطار قانوين صارم يف رلال احلق يف احلصول على ادلعلومة
البيئية ،وتظهر أمهيتو يف:
 تنمية ادلعارف البيئية من شأهنا العمل على التقليل واحلد من سلاطر التلوث اليت تعود بالسلب على الصحة البشرية
والبيئة.5
 شح ادلعلومة البيئية والكتمان عنها تعد من األسباب الرئيسية يف تدىور البيئة ،خاصة أن محاية البيئة تبىن يف عمقها
على ادلشاركة واإلحساس بادلسؤولية اجلماعية ،ذلك ما أشارت إليو النصوص القانونية ،من ذلك ما قضت بو ادلادة
 6/2من قانون  13/ 33من قانون البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة اجلزائري بنصها على أنو "هتدف محاية البيئة يف
إطار التنمية ادلستدامة على اخلصوص إىل ما يأيت:
تدعيم اإلعالم والتحسيس ومشاركة اجلمهور وسلتلف ادلتدخلٌن يف تدابًن البيئة" ،زد على ذلك نص ادلادة  5/ 2من
قانون  19/ 31ادلتعلق بتسيًن النفايات ومراقبتها وإزالتها اجلزائري ،إذ قضت على أنو "يرتكز تسيًن النفايات ومراقبتها وإزالتها
على ادلبادئ اآلتية:
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 إعالم وربسيس ادلواطنٌن باألخطار النامجة عن النفايات وآثارىا على الصحة والبيئة وكذلك التدابًن ادلتدذة للوقاية من
ىذه األخطار واحلد منها أو تعويضها".
 احلق يف احلصول على ادلعلومة البيئية ال يعترب فقط وسيلة و آلية حلماية البيئة من ادلعوقات اليت تؤدي إىل تدىورىا،6
وتؤكد ادلعلومة البيئية أيضا الواجب ادللقى على عاتق األفراد واجملتمع ادلدين يف مواجهة البيئة الذي يلزمهم بازباذ كافة
الوسائل واإلجراءات الالزمة و الضرورية اليت سبنع حدوث تدىور بيئي يعود بالسلب على التنمية ادلستدامة .7ىذا
الواجب جسده ادلشرع الوطين دبوجب أحكام ادلادة  8من قانون محاية البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة ،إذ نصت على
أنو " يتعٌن على كل شدص طبيعي أو معنوي حبوزتو معلومات متعلقة بالعناصر البيئية اليت ديكنها التأثًن بصفة مباشرة
أو غًن مباشرة على الصحة العمومية ،تبليغ ىذه ادلعلومات إىل السلطات احمللية و/أو السلطات ادلكلفة بالبيئة".
كما أشارت ادلادة  21من القانون ادلتعلق بتسيًن النفايات ومراقبتها وإزالتها على أنو ˝يلزم منتجو و/أو حائزو النفايات
اخلاصة اخلطرة بالتصريح للوزير ادلكلف بالبيئة بادلعلومات ادلتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات.
كما يتعٌن عليهم دوريا تقدمي ادلعلومات اخلاصة دبعاجلة ىذه النفايات وكذلك اإلجراءات العملية ادلتدذة وادلتوقعة
لتفادي إنتاج ىذه النفايات بأكرب قدر شلكن.
ربدد كيفيات تطبيق أحكام ىذه ادلادة عن طريق التنظيم˝.
واجب اإلعالم كآلية من أجل اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات اخلطرة ،من ذلك ما قضت بو ادلادة  6من اتفاقية بازل
بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتدلص منها عرب احلدود من خالل إجبار الدولة ادلصدرة بإخطار الدولة ادلستوردة جبميع
ادلعلومات الضرورية لشحنة النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى ادلراد نقلها عرب احلدود ،بلغة تقبلها دولة االستًناد ،و تتوىل ىذه
األخًنة الرد على ذلك اإلخطار بالقبول أو الرفض بالنقل.8
 ويتعدى احلق يف احلصول على ادلعلومة البيئية عالقة الدول فيما بينها ،ذلك ما أشارت إليو مثال ادلواد ،233 ،198
 ،235من اتفاقية األمم ادلتحدة لقانون البحار ،إذ تنص األوىل على أنو "عندما تعلم دولة حباالت تلوث البيئة البحرية
فيها معرضة خلطر داىم بوقوع ضرر هبا أو حباالت تكون فيها تلك البيئة قد أصيبت بضرر بسبب التلوث ،زبطر فورا
 6المادل  7من قانون حماية البيئة في ابار التنمية المستدامة.
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 8درلت هذم االتفاقية حيز التنفيذ في  5ماي .1992

الدول األخرى اليت ترى أهنا معرضة للتأثر بذلك الضرر وكذلك ادلنظمات الدولية ادلدتصة" ،أما ادلادة الثانية فتقضي
على أنو " تتعاون الدول مباشرة أو عن طريق ادلنظمات الدولية ادلدتصة ،لغرض تعزيز الدراسات والقيام بربامج البحث
العلمي وتشجيع تبادل ادلعلومات والبيانات ادلكتسبة عن تلوث البيئة البحرية ،وتسعى إىل ادلشاركة مشاركة نشيطة يف
الربامج اإلقليمية والعادلية الكتساب ادلعرفة الالزمة لتقييم طبيعة التلوث ومداه ولتقييم التعرض لو ومساراتو وأخطاره
ووسائل عالجو" ،أما توجو ادلادة الثالثة فكان على النحو اآليت "تنشر الدول تقارير دبا يتم احلصول عليو من نتائج
عمال بادلادة  ،234أو تقدم ىذه التقارير على فرتات مناسبة إىل ادلنظمات الدولية ادلدتصة اليت ذبعلها يف متناول مجيع
الدول".
وعليو تعد مسألة تعزيز ومحاية البيئة من أىم عوامل التبادل والتعاون الدويل ،نظرا دلا حيققو ىذا التبادل من تأثًن اجيايب
على حقوق األفراد وباألخص احلق يف الصحة ،ىذا التوجو سار عليو ادلشرع الوطين يف الكثًن من النقاط القانونية ،من ذلك ما
قضت بو ادلادة  26من القانون اخلاص بتسيًن النفايات ومراقبتها وإزالتها بنصها على أنو ˝حيظر تصدير وعبور النفايات اخلاصة
اخلطرة ضلو البلدان اليت سبنع استًنادىا وضلو البلدان اليت مل سبنع ىذا االستًناد يف غياب موافقتها اخلاصة وادلكتوبة.
ويف مجيع احلاالت ،زبضع العمليات ادلذكورة يف ىذه ادلادة إىل ترخيص مسبق من الوزير ادلكلف بالبيئة ،وال دينح ىذا
الرتخيص إال عند توافر الشروط اآلتية:
 احرتام قواعد ومعايًن التوضيب والوسم ادلتفق عليو دوليا،
 تقدمي عقد مكتوب بٌن ادلتعامل االقتصادي ادلصدر و مركز ادلعاجلة،
 تقدمي عقد تأمٌن يشتمل على كل الضمانات ادلالية الالزمة،
 تقدمي وثيقة حركة موقع عليها من طرف الشدص ادلكلف بعملية النقل عرب احلدود،
 تقدمي وثيقة تبليغ موقع عليها تثبت ادلوافقة ادلسبقة للسلطة ادلدتصة يف البلد ادلستورد،
 يتزامن الرتخيص بالعبور مع وضع األختام على احلاويات عند دخوذلا اإلقليم الوطين.
ربدد كيفيات تطبيق أحكام ىذه ادلادة عن طريق التنظيم˝.

 ولقد وسعت ادلادة  2من االتفاقية اخلاصة بإتاحة فرص احلصول على ادلعلومات عن البيئة ومشاركة اجلمهور يف ازباذ
القرارات بشأهنا واالحتكام إىل القضاء يف ادلسائل ادلتعلقة هبا من ادلعلومة البيئية بنصها "تعين عبارة ادلعلومات البيئية ،أية
معلومات يف شكل مكتوب أو منظور أو مسموع أو الكرتوين أو يف أي شكل مادي أخر كما يلي:
(أ) حالة عناصر البيئة ،كاذلواء واجلو وادلاء والرتبة واألرض ،وادلداطر احملورة وراثيا ،والتفاعل فيما بٌن ىذه العناصر،
(ب) العوامل ،كادلواد والطاقة والضوضاء واإلشعاع ،واألنشطة أو التدابًن ،دبا فيها التدابًن اإلدارية ،اليت تؤثر أو حيتمل
أن تؤثر على عناصر البيئة يف نطاق الفقرة (أ) أعاله ،والتحليالت واالفرتاضات ادلتعلقة بالتكاليف وادلنافع وغًنىا من التحليالت
واالفرتاضات االقتصادية ادلستددمة يف ازباذ القرارات ادلتعلقة بالبيئة،
(ج) حالة صحة اإلنسان و سالمتو دبا يف ذلك السلسلة الغذائية ،وأوضاع احلياة البشرية وادلواقع الثقافية وادلنشآت ،من
حيث مدى تأثرىا أو احتمال تأثرىا حبالة عناصر البيئة أو من خالل ىذه العناصر بالعوامل أو األنشطة أو التدابًن ادلشار إليها يف
الفقرة الفرعية (ب) أعاله".
أما الفقو أشار يف تعريفو ذلا على أهنا " تلك ادلعلومات اليت تتعلق بالقرارات اإلدارية ذات األنشطة السلبية على البيئة،
وادلعلومات اليت توضح حالة البيئة واذباىاهتا وعالقاهتا بعمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وادلعلومات اخلاصة بالتشريعات
القائمة يف رلال البيئة ،واالتفاق يات الدولية ذات الصلة واجلهات ادلسئولة عن تنفيذ تلك التشريعات ومدى التنسيق القائم بينها
وتأثًنه عن فعالية إجراءات محاية البيئة وادلعلومات اخلاصة باخلطط القومية دلواجهة الكوارث البيئية وادلعلومات اخلاصة بالدراسات
والتحاليل ادلتعلقة بوضع ادلقاييس وادلستويات والتقومي البيئي ،وكذلك حق االطالع على الوثائق اإلدارية ذات الصلة".9
 يعترب االلتزام باإلعالم التزاما ببذل عناية ،دون أن يكون ملزما بتحقيق نتيجة،
 احلق يف ادلعلومة البيئية ليس مطلقا ،ذلك ما يستوحى من نص ادلادة  3/4من االتفاقية اخلاصة بإتاحة فرص احلصول
على ادلعلومات عن البيئة ومشاركة اجلمهور يف ازباذ القرارات بشأهنا واالحتكام إىل القضاء يف ادلسائل ادلتعلقة هبا ،اليت
جاء فيها "رفض احلصول على معلومات عن البيئة إذا كان الكشف عن تلك ادلعلومات من شأنو أن يؤثر سلبا على أي
شلا يلي:
 9أحمد عبد الكري ساالمة ،البيئاة و حقاوإل اإلنساان فاي القاوانين الوبنياة و المواثياق الدولياة ،مجلاة البحاوه القانونياة و االقتصاادية ،جامعاة

المنصاورل ،مصاار ،1994 ،15، ،ص . 36،عاان رالااد الساايد المتاول محمااد ،الحااق فااي المعلومااات البيئياة فااي المواثيااق الدوليااة و القااوانين

العربية ،ص.47،

 1حينما تنص أحكام القانون الوطين على ىذه السرية،
 2العالقات الدولية أو الدفاع الوطين أو األمن العام،
 3رلرى العدالة أو احلصول على زلاكمة عادلة أو قدرة سلطة ما من السلطات العامة على إجراء ربقيق ذي طابع جنائي
أو تأدييب،
 4سرية ادلعلومات التجارية و الصناعية،
 5حقوق ادللكية الفكرية،
 6سرية البيانات أو ادللفات ادلتصلة بشدص طبيعي ،إذا مل يوافق ذلك الشدص على الكشف عن ادلعلومات للجمهور
عندما تنص أحكام القانون الوطين على ىذه السرية،
 7مصاحل طرف ثالث قدم ادلعلومات دون أن يكون ذلك الطرف ملزما قانونيا بالقيام بذلك أو دون أن يكون عرضة ألن
يكون ملزما بذلك ،وإذا مل يوافق الطرف على الكشف عن تلك ادلعلومات".
ومن مث ،يلعب اإلعالم البيئي دور ال يستهان بو يف إدراك ادلداطر وعلى األخص استغالل ادلوارد الطبيعية بشكل
اعتب اطي وعشوائي على حساب التوازن البيئي دون األخذ يف االعتبار حقوق األجيال القادمة.
ىذه النقطة تلتقي مع قانون محاية ادلستهلك يف قلب عبء االحتياط والوعي فبعد ما كان يف مراحلو األوىل يقع على
عاتق ادلستهلك وفق ادلقولة الشهًنة "دع ادلشرتي يتأكد وحيتاط شلا يشرتي" ،غًن أن ىذا ادلفهوم تطور بتطور ادلنظومة االقتصادية
القائمة على فكرة القيد اخلاص حبماية الطرف الضعيف يف العملية االقتصادية ،شلا جعل عبء االحتياط يكون يف جانب شركات
اإلنتاج من قاعدة دع شركات اإلنتاج والتسويق تتحمل تبعة السلع ادلعيبة ،ومن مث أصبح اإلعالم واإلشهار آلية فعالة تتفاعل مع
العالقات البيئية اليت تؤثر فيها وتتأثر هبا.13
ذلك ما جسده ادلشرع بنصوص قانونية عديدة ،أقرت حق إعالم ادلستهلك بكافة ادلعلومات اليت تفيده يف محاية
وحفظ مصاحلو و حقوقو ادلشروعة خاصة أن ادلستهلك ال ديكنو معرفة مواصفات ادلنتوج وسلاطره إال بناء على ما يقدمو ادلتدخل
من معلومات ،11حيث جاء يف زلتوى ادلادة  17من قانون محاية ادلستهلك وقمع الغش على أنو ˝جيب على كل متدخل أن يعلم
 10علااي بولحيااة باان بااورمي  ،القواعااد العامااة لحمايااة المساات،لل والمسااؤولية المترتبااة عن،ااا فااي التيارير الجزائااري ،دار ال،ااد ،2000 ،

ص.53،

 11بركات كريمة ،التزام المنتج بإعالم المست،لل ،مجلة المعارف ،البويرل ،الجزائر،

 ،2009 ،06ص.167 ،

ادلستهلك بكافة ادلعلومات ادلتعلقة بادلنتوج الذي يضعو لالستهالك بواسطة الوسم ووضع العالمات أو بأية وسيلة أخرى
مناسبة.˝...
وعليو ،مادام اإلعالم ىدفو محاية الرغبات ادلشروعة للمستهلك ألنو جيعلو خيتار ادلنتجات اليت تليب حاجياتو دون
خضوعو لرغبات ادلنتج ،12جعل ادلشرع ينص عليو يف أكثر من موضع ،إذ قضت ادلادة  13من ادلرسوم التنفيذي 233/12
ادلتعلق بالقواعد ادلطبقة يف رلال أمن ادلنتوجات على أنو ˝ جيب على ادلنتجٌن وادلستوردين ومقدمي اخلدمات وضع يف متناول
ادلستهلك كل ادلعلومات الضرورية اليت تسمح لو بتفادي األخطار احملتملة وادلرتبطة باستهالك و/أو باستعمال السلعة أو اخلدمة
ادلقدمة وذلك طيلة مدة حياتو العادية أو مدة حياتو ادلتوقعة بصفة معقولة.
ويف ىذا اإلطار جيب على ادلنتجٌن و ادلستوردين و مقدمي اخلدمات ازباذ التدابًن ادلالئمة ادلتعلقة دبميزات السلع أو
اخلدمات اليت يقدموهنا واليت من شأهنا:
 جعلهم يطلعون على األخطار اليت ديكن أن تسببها سلعهم أو خدماهتم عند وضعها يف السوق و/أو عند استعماذلا،
 ازباذ اإلجراءات الالزمة لتفادي ىذه األخطار ،السيما ،سحب ادلنتوجات من السوق واإلنذار ادلناسب والفعال
للمستهلكٌن و اسرتجاع ادلنتوج الذي يف حوزهتم أو تعليق اخلدمة.
 ال يعفي وضع ادلعلومات ادلبينة أعاله يف متناول ادلستهلكٌن ادلنتجٌن وادلستوردين ومقدمي اخلدمات من احرتام
االلتزامات األخرى ادلنصوص عليها يف التنظيم ادلعمول بو ،السيما تلك الواردة يف أحكام ىذا ادلرسوم˝.
 بل أكثر من ذلك ،فإن ادلادة  14من ذات ادلرسوم نصت على أنو ˝إذا علم ادلنتجون وادلستوردون ومقدمو اخلدمات أو
كان جيب عليهم أن يعلموا ،السيما عن طريق تقييم األخطار أو على أساس ادلعلومات اليت حيوزوهنا ،بأن السلعة
ادلوضوعة يف السوق أو اخلدمة ادلقدمة للمستهلك تشكل خطرا على صحتو أو أمنو ،فإهنم ملزمون بإعالم مصاحل الوزارة
ادلكلفة حبماية ادلستهلك وقمع الغش ادلدتصة إقليميا فورا بذلك˝.

Yves Guyon, Droit des affaires, econimica, paris, 9éme éd, 1996, p,949.
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يضاف إىل ما تقدم أن احلركية االقتصادية اليت أصبح يعيشها اجملتمع اجلزائري فرضت على ادلشرع تفعيل آلية اإلعالم يف
كافة النصوص القانونية اخلاصة حبماية ادلستهلك ،ذلذا باتت ىذه اآللية بناء من األبنية اليت يقوم عليها نظام محاية ادلستهلك
ربقيقا ألمنو و سالمتو.13
ومن األحكام اليت هنجها ادلشرع لتجسيد ىذه اآللية حلماية حقوق ادلستهلك ،كذلك ما قضت بو ادلادة اخلامسة من
ادلرسوم التنفيذي رقم  484/35ادلعدل وادلتمم بوسم ادلواد الغذائية وعرضها على أنو ˝جيب أن ربرر بيانات الوسم باللغة العربية
وعلى سبيل اإلضافة واالختيار بلغة أو بلغات أخرى سهلة االستيعاب لدى ادلستهلكٌن وتسجل يف مكان ظاىر وبطريقة ذبعلها
مرئية وواضحة القراءة ومتعذر زلوىا يف الشروط العادية للبيع˝ ،على أن ادلادة السادسة من نفس ادلرسوم بينت حدود الوسم
بنصها على أنو ˝حسب الشروط ومراعاة لالستثناءات ادلنصوص عليها يف ادلواد الغذائية ادلنصوص عليها يف الفقرة الثانية من ادلادة
األوىل أعاله البيانات اآلتية:
 تسمية البيع،
 الكمية الصافية للمواد ادلعبأة مسبقا،
 اسم الشركة أو عنواهنا أو العالمة ادلسجلة وعنوان ادلنتج أو ادلوضب أو ادلوزع أو ادلستورد ،إذا كانت ادلادة مستوردة،
 البلد األصلي و/أو بلد ادلنشأ،
 ربديد حصة الصنع،
 طريقة االستعمال واحتياطات االستعمال يف حالة ما إذا كان إغفالو ال يسمح باستعمال مناسب للمادة الغذائية،
 تاريخ الصنع أو التوضيب وتاريخ الصالحية الدنيا أو يف حالة ادلواد الغذائية سريعة التلف مكروبيولوجيا التاريخ األقصى
لالستهالك،
 قائمة ادلكونات،
 الشروط اخلاصة باحلفظ ،˝...بيد أن إعالم ادلستهلك لن يتأتى إال من خالل:
 إعالم ادلستهلك بطريقة واحتياطات االستعمال،
 إعالم ادلستهلك من سلاطر االستعمال،
13

J.Boulouis.Roger-Michel Chevalier, Grands arrêts de la cour de justice des communautés
européennes, T,2, dalloz, 4éme, éd.1997, p,169.

 إعالم ادلستهلك بالعناصر اجلوىرية واألساسية للمنتج.
بل يظهر للمضطلع للنصوص القانونية أن ادلشرع حرص على ضمان وكفالة حقوق ادلستهلك خاصة إذا كان ادلنتوج
موجو للرضع ،إذ شدد يف بيانات الوسم ،ذلك ما أشار إليو القرار الوزاري ادلتضمن ادلصادقة على النظام التقين اجلزائري الذي
حيدد خصائص وشروط وكيفيات عرض ادلستحضرات ادلوجهة للرضع ،إذ زيادة على البيانات ادلعمول هبا يف رلال الوسم ،جيب أن
يتضمن ىذا األخًن ادلعلومات اآلتية:


مصادر الربوتينات،



مستحضرات لبنية للرضع ،إذا كان حليب البقرة ىو ادلصدر الوحيد للربوتينات،



القائمة الكاملة للمكونات ادلرقمة تنازليا حسب نسبها ،غًن أنو إذا أضيفت الفيتامينات واألمالح ادلعدنية ،ديكن ترقيم ىذه

ادلكونات داخل رلموعات منفصلة كالفيتامينات واألمالح ادلعدنية،


القيمة الطاقوية،



بدون حليب وال منتوج لبين أو بيان شلاثل ،إذا كان ادلنتوج ال حيتوي على احلليب وال على مشتقاتو،



رسم واضح لتوضيح طريقة استعمال ادلنتوج،



الشروط اخلاصة بالتدزين،



التعليمات ادلتعلقة بالتدزين بعد فتح الوعاء،



حليب األم أفضل غذاء لرضيعكم ،أو بيان شلاثل يوضح أفضلية حليب األم أو الرضاعة الطبيعية،



أال تظهر رسوم الرضع أو النساء وال أي سبثيل آخر أو نص جيعل من استعمال ادلستحضرات ادلوجهة للرضع مثاليا،



كلمة إنساين أو أمومي أو بيانات أخرى شلاثلة.14
إضافة إىل ما سبق ذكره ،فإن اإلعالم أخذ وصفا ثانيا نصت عليو ادلادة  4من قانون رقم  32/34احملدد للقواعد

ادلطبقة على ادلمارسات التجارية ادلعدل و ادلتمم بقوذلا على أن ˝يتوىل البائع وجوبا إعالم الزبائن بأسعار وتعريفات السلع
واخلدمات ،وبشروط البيع˝.15

 14قرار وزاري ميترك الموافق ل  ،2012/02/23ج ر
 15ج ر

 46المؤرخ في .10/08/18

 49لعام .2012

ولبيان ما سبق ذكره ،أن إعالم ادلستهلك ومده بادلعلومات الالزمة بادلنتج واخلدمات ادلقدمة لو من أىم االلتزامات اليت
أقرهتا التشريعات القانونية باعتباره آلية تساىم يف احلفاظ على حقوق ومصاحل ادلستهلك وتفادي األضرار اليت قد تصيبو يف
صحتو وأمنو اجلسدي خاصة ،16ىذا الوضع اجلديد أدى بشراح القانون إىل إعادة أفكارىم وتصوراهتم القانونية دبا يتالءم
ومقتضيات التطور التكنولوجي ادلالزم للمنتجات دبفهومها القانوين.17
وعليو أصبح إعالم وتوعية ادلستهلك و تنفيذ األحباث ادليدانية من اآلليات اليت تشرتك مع األحكام القانونية الردعية يف
محاية النظام العام ،شلا جعلها تأخذ بعدا دوليا ،من ذلك ما أشارت إليو مواد ادلرسوم الرئاسي  97/16ادلتضمن التصديق على
مذكرة التفاىم بٌن اجلزائر ومصر ،حيث نصت ادلادة  2على أن ˝يقوم الطرفان بوضع وبرامج توعية إعالمية مشرتكة هتدف إىل
تثقيف ادلستهلك وترسيخ مفاىيم االستهالك ادلستدام يف ضوء التوجهات العادلية للتنمية ادلستدامة˝ ،كما قضت ادلادة  4منو على
أن ˝تنفيذ دراسات زبصصية وحبوث ميدانية مشرتكة وتبادل ادلعلومات واخلربات يف رلاالت مراقبة األسواق وفحص السلع هبدف
التأكد من أن اخلدمات والسلع االستهالكية وادلواد األخرى ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية ادلعتمدة يف كل بلد و
ال تلحق ضررا بصحة وأمن وسالمة ادلستهلك˝ .18زد على ذلك حكم ادلادة  5من ادلرسوم الرئاسي رقم  95/16اليت نصت
على أن ˝هبدف منع والقضاء على األمراض احليوانية تقوم السلطات ادلدتصة باآليت:
 يف حالة ظهور أي بؤرة مرضية يف أراضيها بتبادل ادلعلومات ادلتضمنة تطور ادلرض وطرق التشديص والطرق ادلتبعة للوقاية.
 تبادل النشرات يف رلال األحباث العلمية و اخلدمات البيطرية˝.19
 يف نفس ادلضمون نصت ادلادة األوىل من مذكرة التفاىم بٌن حكومة مجهورية اجلزائر وحكومة مجهورية بولونيا على
أن:وحرصا منها على احلماية ادلتبادلة للمحاصيل الزراعية يف كال البلدين من األجسام الضارة احملتمل انتقاذلا عرب التجارة
الدولية للنباتات و ادلواد النباتية ادلوجهة لالستهالك البشري أو للتكاثر.
16

Jean calais-Auloy,frank steinmetz, droit de la consommation, éd dalloz, 2006, p53.
 17حسن عبد الرحمن قدوس ،مد التزام المنتج بضمان السالمة في مواج،ة مخاابر التطاور العلماي ،دار الن،ضاة العربياة ،مصار ،دون سانة،
ص.11،

 18مرسوم رئاسي رق  97/16الموافق  3مارس  2016يتضمن التصديق عل ماذكرل التفااه باين حكوماة الجم،ورياة الجزائرياة الديمقرابياة

اليااعبية و حكومااة جم،وريااة مصاار العربيااة فااي مجااال الرقابااة االقتصااادية و مكافحااة اللاات التجاااري و حمايااة المساات،لل الموقعااة بالقاااهرل فااي

 ،2014/11/13ج ر،

 16الموافق  13مارس .2016

 19مرسوم رئاسي رق  95/16الموافق  3مارس  2016يتضمن التصديق عل ماذكرل التفااه باين حكوماة الجم،ورياة الجزائرياة الديمقرابياة

الياعبية و حكوماة جم،ورياة مصار العربياة فاي مجاال الخادمات البيطرياة الموقعاة بالقااهرل فاي  13ناوفمبر  ،2014ج ر،

مارس .2016

 16الموافاق 13

 وعمال يف إطار احرتام معايًن الصحة النباتية ادلتعلقة بالتجارة الدولية للنباتات وادلواد النباتية طبقا للشروط ادلنصوص عليها
يف االتفاقية الدولية حلماية النباتات ادلراجعة بروما يف سنة  1997اتفقنا على ما يأيت:
˝ يلتزم الطرفان ادلتعاقدان بتبادل القوانٌن و التعليمات اخلاصة بالصحة النباتية ادلعمول هبا يف بلدمها وادلتضمنة تصدير
واستًناد وعبور النباتات أو ادلواد النباتية˝ ،أما ادلادة الثانية نصت على أن ˝يلتزم الطرفان ادلتعاقدان برتقية التعاون وتبادل اخلربات
يف رلايل محاية النباتات واحلجر الزراعي˝ ،20ىذه اإلشارات القانونية تدل داللة واضحة على أمهية اإلعالم يف محاية البيئة
وادلستهلك ومضامٌن التنمية ادلستدامة سواء كان قائما بٌن الدول أو بٌن الدولة ومواطنيها.
المطلب الثاني :التمثيل الجمعوي آلية لحماية البيئة:
بغية الوصول باإلنسان إىل ما ىو أفضل وأحسن من أجل سعادتو ورفاىيتو االقتصادية واالجتماعية ،أصبحت الثورة
العلمية ىي العامل األساسي واجلوىري يف ربقيق ىذا اذلدف ،ولكن كان ذلذا التطور أن يلقي دبدلفاتو السلبية على حقوق األفراد
وباألخص احلق يف الصحة ،خاصة أن تنوع السلع وادلنتجات أحلق سلاطر جسيمة حبياة الفرد وصحتو وأضرار بيئية متعددة،
أصابت مجيع عناصر البيئة واليت تؤثر بدورىا على حقوق ومصاحل ادلستهلك.
وذبدر اإلشارة دبكان ،أن مسألة األمن الغذائي اليت أصبحت مقوم أساسي وجوىري يف ربقيق تنمية مستدامة ،وهبدف
تكريس ادلزي د من احلماية القانونية ،سرع ادلشرع من وتًنة سبثيل مصاحل وحقوق ادلستهلك بشكل يؤمن صحتو وسالمتو من خالل
عملية تسيًن ادلداطر ،21باعتبار التمثيل يعد من أىم الدعائم اجلوىرية اليت زبدم وتعزز مقومات احلكم الراشد ،ذلك ما قضت بو
ادلادة  24من قانون محاية ادلستهلك وقمع الغش بنصها على أنو ˝ينشأ رللس وطين حلماية ادلستهلكٌن ،يقوم بإبداء الرأي،
واقرتاح التدابًن اليت تساىم يف تطوير وترقية سياسات محاية ادلستهلك،

 20مرسوم رئاسي رق  96/16الموافق  03ماارس  2016يتضامن التصاديق علا ماذكرل التفااه باين حكوماة جم،ورياة الجزائار الديمقرابياة

اليعبية و حكومة جم،ورية بولونيا في مجالي حماية النباتات و الحجر الزراعي الموقعة بالجزائر في  20أبريل  ،2015ج ر،
 09مارس .2016

 15الموافق

 21يوسااج جياللا ي ،االتصااال بيااخن مخااابر المنتوجااات و الخاادمات االساات،الكية ،مجلااة القااانون االقتصااادي و البيئااة ،العاادد ،2009 ،2

ص.20،

ربدد تشكيلة اجمللس واختصاصاتو عن طريق التنظيم˝ ،وىو التوجو الذي مت االعتماد عليو يف رلال محاية البيئة ،حيث
اعت رب ادلشرع اجلمعيات البيئية شريك أساسي ،ومن أىم اآلليات القانونية للمحافظة على البيئة يف إطار التنمية ادلستدامة ،22ذلك
ما صرحت بو ادلادة  35من قانون  13/33ادلتعلق حبماية البيئة ،بنصها على أنو تساىم اجلمعيات ادلعتمدة قانونا و اليت سبارس
أنشطتها يف رلال محاية البيئة وربسٌن اإلطار ادلعيشي ،يف عمل اذليئات العمومية خبصوص البيئة ،و ذلك بادلساعدة و إبداء الرأي
وادلشاركة وفق التشريع ادلعمول بو .
وعليو يعد التمثيل ذبسيدا دلبدأ ادلشاركة الشعبية الذي أصبح يعد من أىم الدعائم اليت تقوم عليها مقومات الدولة
احلديثة.23
بناء على ما سبق ذكره ،فإن محاية ادلستهلك يف حقوقو ومصاحلو العامة والشاملة والبيئة ليست قاصرة على الدولة
لوحدىا ،وإمنا تتفاعل بشأهنا كافة األطراف باعتبارىا أضحت مسئولية مشرتكة ،من ىذه الزاوية تعددت مفاىيم محاية ادلستهلك
والبيئة ،ولكن صلدىا يف األخًن تصب يف قالب واحد وىو احلماية.
بناء على التصور الشمويل دلفهوم احلماية ،جعل الفقيو فيليب كوتلر يقرر أن حركة محاية ادلستهلك ىي حركة اجتماعية
ىدفها إقامة جسر تواصل بٌن حقوق ومصاحل ادلستهلك يف عالقتو مع البائع ،بوضع مفهوم لفكرة محاية ادلستهلك ،على أهنا
˝اجلهود ادلشرتكة وادلنظمة يف اجملتمع حلماية حقوق ادلستهلك يف معاملتو مع الغًن˝.24
وذبدر ادلالحظة ،أن الطابع االجتماعي والتشاركي دلفهوم محاية مصاحل ادلستهلك ،جعل ىذه األخًنة تأخذ صور
متنوعة:
 محاية ادلستهلك من تصرفاتو الذاتية الطائشة ،ذلك أنو يف الكثًن من احلاالت يتعمد ادلستهلك على استهالك سلع
ومنتجات ،وىو على علم دبداطرىا على صحتو وسالمتو ،أو دون ازباذ التدابًن واالحرتازات ادلقررة حلمايتو.
 محاية ادلستهلك من سلاطر السلع وادلنتجات لقلة خربتو وعدم درايتو بطريقة استعمال واستددام ىذا ادلنتوج،
 محاية ادلستهلك بسبب عدم مطابقة السلع و ادلنتوج للمواصفات احملددة تشريعا،
 22حسااونة عبااد اللنااي ،الحمايااة القانونيااة للبيئااة فااي ابااار التنميااة المسااتدامة ،رسااالة دكتااورام ،جامعااة بسااكرل ،الجزائاار،2013 -2012 ،

ص.200،

 23بركات كري  ،مساهمة المجتمر المدني في حماية البيئة ،رسالة دكتورام ،جامعة تيزي وزو ،الجزائر ،2014/2013 ،ص.28،

 24بارإل الخير ،حماية المست،لل ودورها في رفر مستو الوعي االسات،الكي لاذ الماوابن الساوري ،مجلاة جامعاة دمياق ،ساوريا ،المجلاد

 ،17العدد األول 2001،ص.98،

لذلك ،ارتأت التشريعات القانونية على تزويد ادلستهلك حبقوق أخرى ،زيادة على مصاحلو ادلوضوعية تعمل على ذبسيد
مفهوم احلماية وضمان مصاحلة يف إطار ربقيق تنمية مستدامة ،سبثلت يف:
 1احلق يف األمان ،وادلتمثل يف محاية ادلستهلك من األخطار اليت هتدد حقو يف الصحة ،زيادة على محاية مصاحلو االقتصادية،
ومن مث جيب أن تكون السلع مأمونة سواء من حيث استعماذلا يف الغرض الذي صنعت من أجلو أو يف أي غرض آخر
يتوقع عادة استددامها فيو .25وال ربقق فكرة األمان إال من خالل:


احرتام كافة اآلليات و اإلجراءات الوقائية اخلاصة بنقل وزبزين وتزويد ادلستهلك بالسلع وادلنتجات،



تفعيل إجراءات ادلراقبة و العمل على سحب كل منتوج من السوق يف حالة ثبوتو أن يشكل خطرا على حقوق ومصاحل
ادلستهلك أو لو تأثًنات على البيئة،



زلاربة ادلمارسات التجارية الضارة حبقوق ادلستهلك ،26خاصة ادلنتجات ادلقلدة،



تدعيم احلقوق االقتصادية للمستهلكٌن من خالل إقرار نظام اخلدمات ما بعد البيع ،ىذا ادلبدأ فعلو ادلشرع الوطين
دبوجب ادلادة  13من قانون محاية ادلستهلك وقمع الغش ،إذ جاء فيها على أنو ˝يستفيد كل مقنت ألي منتوج سواء كان
جهازا أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أي مادة ذبهيزية من الضمان بقوة القانون .ديتد الضمان أيضا إىل
اخلدمات.˝...



احرتام معايًن سالمة السلع وادلنتوجات وقواعد اجلودة.

 2احلق يف ادلعرفة،
 3احلق يف االختيار ،ىذا احلق يضمن للمستهلك حريتو يف اختيار السلع ادلعروضة عليو وفق رغباتو ادلشروعة واليت تليب
احتياجاتو وفق أسعار تنافسية مع ضمان اجلودة ،ذلك ما أدى باألمم ادلتحدة إىل إلزام الدول دبعاقبة ادلمارسات االحتكارية
وفق نصوص قانونية آمرة.
 4احلق يف التوعية ،إذ جاء يف مضمون ادلبدأ الثالث /البند  35من ادلبادئ التوجيهية حلماية ادلستهلك على أنو ˝ ينبغي أن
تضع احلكومات ،أو أن تشجع على وضع ،برامج عامة لتوعية ادلستهلكٌن و تزويدىم بادلعلومات ،دبا يف ذلك ادلعلومات

 25راجر المبدأ ألج المعنون بالسالمة المادية من مبادئ األم المتحدل التوجي،ية لحماية المست،لل لعام .2003
 26راجر قانون رق  02/04المعدل و المتم  ،الذي يحدد القواعد المطبقة عل الممارسات التجارية.

ادلتعلقة بتأثًنات اختيارات ادلستهلكٌن وسلوكهم على البيئة والتأثًنات اليت قد ترتتب على التغيًنات االستهالكية ،على أن
تشمل التوعية اجلوانب األساسية من قبيل ذلك:


الصحة والتغذية والوقاية من األمراض اليت تنقلها األغذية وغش األغذية،



سلاطر ادلنتجات،



وسم ادلنتجات،27



التشريعات ذات الصلة وكيفية االنتصاف ،والوكاالت وادلنظمات ادلعنية حبماية ادلستهلك،



معلومات عن األوزان وادلقاييس ،واألسعار ،واجلودة وشروط االئتمان ،ومدى توافر الضروريات األساسية،



محاية البيئة،



االستددام الفعال للمواد والطاقة وادلياه˝28.كما جسد ادلشرع ىذا احلق دبوجب ادلادة الرابعة من ادلرسوم التنفيذي
ادلتضمن إنشاء ادلعهد الوطين للتكوينات البيئية ،بنصها ˝تتمثل مهامو يف ضمان التكوين وترقية الرتبية البيئية
والتحسيس˝.29

 5احلق يف التعويض ،ويكون ذلك من خالل سبكٌن ادلستهلك من احلصول على التعويض يف حالة ثبوت الضرر ،على أن
يكون التعويض منصف وعادل ،وسريع التنفيذ ويليب حاجات ادلستهلك.33
 6احلق يف بيئة صحية سليمة ،لتحقيق ىذا احلق وذبسيده فعليا ،أجربت الدول على توعية التجار والصناع وادلنتجٌن
وادلستهلك على محاية البيئة واحرتام ادلقتضيات القانونية ادلقررة حلماية البيئة يف إطار ربقيق تنمية مستدامة تتحقق أو تعمل:
 ربفيز ادلستهلك على اقتناء ادلنتجات األمينة بيئيا،
 تعزيز إنتاج ادلنتجات األمينة بيئيا،
 استددام الطرق العلمية احلديثة للتدلص من النفايات الضارة بالبيئة وادلستهلك،

 27عبارل عن بيانات توضر عل اللالف ب،دف اعالم المست،لل ،و هي بيانات محددل قانونا.
 28مبادئ األم المتحدل التوجي،ية لحماية المست،لل ،نيوريورك.2003 ،

 29مرسوم تنفيذي رق  263/02يتضمن انياء المع،د الوبني للتكوينات البيئية ،ج ر،

 56لعام  18غيت .2002

 30راجر المبادئ اإلرشادية لحماية المست،لل الصادرل عن الجمعية العامة لألم المتحدل بقرار رق  248/39لعام .1985

 7احلق يف إشباع حاجيات ادلستهلك األساسية وادلتمثلة يف األكل والصحة ،ادللبس ،النظافة ،األمن الغذائي ،الكهرباء ،ىذه
األساسيات وغًنىا ،يلزم الدول على وضع آليات ووسائل قانونية من شأهنا محاية ىذه احلاجيات ،ويكون ذلك عن طريق
تفعيل رلاالت ادلراقبة والتفتيش ،وربقيق العدالة بٌن كافة ادلستهلكٌن يف احلصول على احلاجيات األساسية والضرورية للوجود
البشري دون إقصاء خاصة أصحاب الدخل الضعيف.
المبحث الثاني :دور المؤسسات المالية في حماية البيئة:
لقد كان للمؤسسات ادلالية يف ظل نظام اقتصاد السوق القائم على ادلنافسة احلرة أثر كبًن إشباع حاجات االفراد ادلادية غًن أنو
كثًنا ما أدى ىذا التنافس إىل ذباوز مبدأ السالمة للمنتجات شلا انعكس سلبا على البيئة وصحة األفراد ،لذلك كان مفروضا على
ىذه ادلؤسسات أن تتحمل مسؤوليتها االجتماعية يف محاية البيئة.
المطلب األول :دور المؤسسات االقتصادية:
الالفت للعيان ،أن النشاط االقتصادي قائم يف أساسو األول على ربقيق أكرب قدر شلكن من ادلال وزلاولة تنميتو
واحلفاظ عليو ضمانا الستمرارية حياة ادلؤسسة والرفع من مستوى تأطًنىا االقتصادي ،غًن أنو بادلقابل توجد مصاحل أخرى جديرة
باحلماية عند كل شلارسة ذبارية أو صناعية داخلية ودولية على حد السواء ألجل التسيًن االجيايب والفعال حلقوق األجيال احلاضرة
واألجيال ادلقبلة ربقيقا للتنمية ادلنشود.
ىذا التوجو اجلديد ،فرض على ادلؤسسة أن تتجاوب مع ىذا ادلعطى مستجيبة دلتطلبات التنمية ادلستدامة اليت تشرتط شلا
تشرتط ضرورة التوافق والتنسيق بٌن األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية واألخالقية ،شلا استدعى منها أن تتعدى سياستها
االقتصادية اجلانب ادلايل فقط ،وإظهار مدى مسامهتها يف رلال االىتمامات االجتماعية القائمة على ثالث أسس ضرورية
وجوىرية ىي:
 حرصها على ربقيق األرباح ،باعتباره آلية أساسية لدديومة حياة ادلؤسسة ،ومكون من مكونات توفًن السيولة النقدية للدزينة
العمومية،
 مسؤوليتها ضلو أصحاب ادلصاحل ادلدتلفة واليت ال ديكن ذباىلها أو التعدي عليها ألهنا ضرورة اجتماعية يوجب محايتها و
ا حلفاظ عليها بكافة الوسائل واآلليات ،من ذلك محاية ادلستهلك ،حقوق العمال ،حقوق ادلوزع ،...ذلك ما أدى

بتشريعات العمل بالنص على حقوق العامل من فكرة ضمان سالمة العامل من ادلداطر ادلهنية خاصة بعد التطور العلمي
والتكنولوجي الذي كسح رلال احلياة االقتصادية شلا انعكست آثاره على العامل والبيئة يف أن واحد.
 ىذه اإلشكالية جعلت ادلشرع خيول مفتش العمل صالحيات تعد من ضمن التدابًن الوقائية اخلاصة بالصحة والسالمة
الصحية للعمال ،من ذلك:
 زيارة أماكن العمل للوقوف على ظروف العمل ومدى توافر الشروط الصحية ادلقررة قانونا ،استنادا يف ذلك على نص ادلادة
 1/5من قانون  33/93ادلتعلق دبفتشية العمل ادلعدل وادلتمم بنصها على أنو ˝يتمتع مفتشوا العمل بسلطة القيام بزيارات
إىل أماكن العمل ،التابعة دلهامهم ورلال اختصاصهم ،قصد مراقبة تطبيق األحكام القانونية و التنظيمية.31˝...


اختبار ادلواد ادلستعملة يف العملية اإلنتاجية ومدى ذباوهبا مع شروط الصحة والسالمة ادلهنية ،ذلك ما أشارت إليو ادلادة
/6ب من نفس القانون بقوذلا ˝ ديكن مفتشي العمل أن يقوموا بأي فحص أو مراقبة أو ربقيق يرونو ضروريا للتحقق من
احرتام األحكام القانونية و التنظيمية فعال.
ب /أخذ عينة من أية مادة مستعملة ،أو من أي منتوج موزع أو مستعمل أو السعي ألخذىا قصد ربليلها ،˝...يف

ادلقابل ألزم ادلشرع ادلؤسسة ادلستددمة أن تقدم للهيئة الوطنية ادلدتصة يف رلال الوقاية الصحية واألمن ادلعلومات الضرورية لتقدير
األخطار اليت تشكلها ادلواد أو ادلستحضرات على صحة العمال.32
ىذه النقطة اذلامة دعمها ادلشرع الوطين دبقتضى ادلادة  13من ادلرسوم التنفيذي رقم  38/35اليت أوجبت على اذليئات
ادلستددمة تقدمي بطاقة ادلعطيات األمنية تتضمن ادلعلومات اجلوىرية والضرورية حول رلمل األخطار اليت تشكلها ادلواد أو
ادلستحضرات ادلستعملة يف مواقع العمل ،شلا يتعٌن عليها مسك سجل الوقاية الصحية واألمن وطب العمل وكذا بطاقية العناصر
أو ادلواد أو ادلستحضرات اخلطرة ادلستعملة يف أماكن العمل ،33ىذه الرتتيبات الوقائية وغًنىا توحي بسامهة ادلؤسسات ادلستددمة
يف محاية بيئة اإلنسان و الطبيعة يف آن واحد.

 31ج ر  36المؤررة في .1996/06/12

 32المادل  10من قانون رق  07/88المتعلق بالوقاية الصحية و األمن و بب العمل.

 33المادل  8/12من المرسوم التنفيذي رقا  08/05المتعلاق بالقواعاد الخاصاة المطبقاة علا العناصار أو الماواد أو المستحضارات الخطارل

في وسط العمل.

 مسؤوليتها يف مواجهة اجملتمع و احملددة أساسا يف محاية البيئة بتعزيز السلوكيات االجيابية حلماية عناصر البيئة ادلدتلفة
وتفادي السلوكيات السلبية الضارة بالبيئة ،ىذا كلو يف نطاق ربديد مسؤوليتها القانونية من خالل االلتزام بالقواعد
واألحكام التشريعية ادلقررة يف ىذا الشأن.34
وعليو فإن الفلسفة االجتماعية للمؤسسة ال ديكنها أن تبقى دبعزل عن محاية ادلصاحل العامة ،شلا يتعٌن عليها احرتام
رلموعة من الضوابط مع العمل على ذبسيدىا فعليا ،من منطلق أن ادلؤسسة ىي ادلسئولة األوىل عن التلوث البيئي واإلضرار
دبصاحل ادلستهلك ،فإن ذلك حيتم عليها التقيد بادلقاييس واألبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية.
وتتعلق ىذه ادلقاييس دبا يلي بيانو:
 االلتزام بالتشريعات البيئية،
 ذبنب مسببات التلوث البيئي،
 استددام الطرق العلمية يف التدلص من النفايات،
 االستعمال األمثل للموارد الطبيعية،
 االلتزام بقواعد السالمة واألمن الغذائي،
 توفًن فرص العمل لكافة أفراد اجملتمع دون سبييز،
 ادلسامهة الفعلية يف دعم األنشطة الثقافية و االجتماعية،
 محاية ادلصاحل ادلوضوعية للمستهلك من جانب ادلسؤولية األخالقية ˝عدم التحايل باألسعار ،االبتعاد عن التصرفات
االحتكارية˝،
 ادلسامهة يف التنمية.35

 34فؤاد محمد حسين الحمدي ،األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمن مات و انعكاسات،ا عل رضا المست،لل ،دراسة تحليلية راء

عينااة ماان المااديرين و المساات،لكين فااي عينااة ماان المن م ااات المص اانعة للمنتج ااات اللذائيااة فااي الجم،وريااة اليمينيااة ،رس ااالة دكتااورام ،جامع ااة
المستنصرية ،العراإل ،ص.38،

 35فؤاد محمد حسين الحمدي ،االبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمن مات وانعكاسات،ا عل رضا المست،لل،رسالة دكتورام ،بلداد،

العراإل 2004 -2003،ص.6،

المطلب الثاني :الن ام المالي البيئي
أشار قانون محاية البيئة إىل األدوات ادلالية اليت اعتربىا آليات تعمل على محاية البيئة والصحة البشرية من التلوث وآثاره
اخلطًنة وادلدمرة للوجود البشري ،وىي أدوات ربفيزية ،ىذا ما أشارت إليو ادلادة  76من قانون محاية البيئة يف إطار التنمية
ادلستدامة بنصها على أنو " تستفيد من حوافز مالية ومجركية ربدد دبوجب قانون ادلالية ،ادلؤسسات الصناعية اليت تستورد
التجهيزات اليت تسمح يف سياق صناعتها أو منتوجاهتا ،بإزالة أو زبفيف ظاىرة االحتباس احلراري ،والتقليص من التلوث من كل
أشكالو".
إن التنوع يف ربديد اآلليات القانونية للمحافظة على البيئة والصحة كان أساسها دوليا بالدرجة األوىل ،حيث أسهم
اجملتمع الدويل يف النص والتأكيد على ضرورة تفعيل الوسائل ادلالية حلماية البيئة والفرد من ادلشاكل البيئية اليت يتعرض إليها كوكب
األرض ،ىذا التوجو ظهر بشكل واضح يف إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية الذي أكد على وجوب ازباذ خطوات وسياسات
اقتصادية بغية محاية البيئة ،من ىذه السياسات تقدمي ربفيزات مالية أو ضريبية ،سواء كانت إعفاءات جبائية ،أو زبفيض ادلعدل
أو األساس اخلاضع للضريبة قصد ربقيق أىداف التنمية ادلستدامة.36
لذا حاول ادلشرع من خالل تأطًن مقتضيات التنمية ادلستدامة وضع نظام جبائي متكامل يشجع على محاية البيئة،
يتحقق من خالل وضعو نصوص قانونية زلفزة للمستثمرين ،ذلك ما صرحت بو ادلادة  1/4من األمر رقم  33/31ادلتعلق بتطوير
االستثمار ادلعدل وادلتمم بنصها على "أنو تنجز االستثمارات يف حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات ادلتعلقة بالنشاطات
ادلقننة ومحاية البيئة .وتستفيد ىذه االستثمارات بقوة القانون من احلماية والضمانات ادلنصوص عليها يف القوانٌن والتنظيمات
ادلعمول هبا".37
ك ما عملت التشريعات إىل منح ربفيزات عند استددام التقنيات العلمية احلديثة دلكافحة التلوث أو التقليل منو ،إذ
نصت ادلادة  52من قانون  19/31قوذلا "سبنح الدولة زيادة على االمتيازات ادلنصوص عليها يف التشريع ادلعمول بو ،إجراءات
حفزية قصد تشجيع تطوير نشاطات مجع النفايات وفرزىا ونقلها وتثمينها وإزالتها حسب الكيفيات اليت حيددىا التنظيم" ،بل يف
الكثًن من األحيان ال سبنح الرخص دلمارسة النشاط التجاري والصناعي إال بإجبار ادلنتج والصناعي باستددام وتزويد ادلنشآت
 36بوداعا ااة حا اااج مختا ااار ،تا ااخثير برنا ااامج اإلصا ااالل االقتصا ااادي عل ا ا القا ااانون الجبا ااائي الجزائا ااري ،ما ااذكرل ماجسا ااتير ،جامعا ااة معسا ااكر،

 ،2007/2006ص.78،
 37ج.ر،

 47المؤرخ في  22غيت .2001

باألجهزة ادلزودة بتقنية التقليل من آثار التلوث البيئي يف هناية كل سلسلة إنتاجية دون إحلاق أي تغيًن يف العملية اإلنتاجية وإقامة
زلطات متدصصة هتدف إىل اسرتجاع جزء من ادلدلفات ادلتولدة أثناء عملية اإلنتاج أو عند استهالك السلع وىو يسمح بتقليل
تلوث ادلدلفات ادلتبقية من منطلق ذبسيد مبدأ احليطة خاصة يف نطاق البيئة والصحة واألغذية.38
ومن ىنا جاءت النظرة الثاقبة لتجسيد ىذا احلافز للمحافظة على البيئة بكافة عناصرىا هبدف تفعيل القوانٌن واألحكام
ادلتعلقة حبماية البيئة من خالل احلد من انتهاك مكونات البيئة ،إذ نصت ادلادة  2/13من األمر رقم  13/33إذ أقرت على "أنو
تستفيد من مزايا خ اصة...:وكذا االستثمارات ذات األمهية اخلاصة بالنسبة لالقتصاد الوطين ،السيما عندما تستعمل تكنولوجيات
خاصة من شأهنا أن ربافظ على البيئة ،وربمى ادلوارد الطبيعية وتدخر الطاقة و تفضي إىل تنمية مستددية" ،كما مت تدعيم ىذه
النظرة التحفيزية يف نصوص أخرى ،ذلك ما نصت عليو ادلادة  52من القانون ادلتعلق بتسيًن النفايات ومراقبتها وإزالتها على أنو
˝ سبنح الدولة ،زيادة على االمتيازات ادلنصوص عليها يف التشريع ادلعمول بو ،إجراءات حفزية قصد تشجيع وتطوير مجع النفايات
وفرزىا ونقلها وتثمينها وإزالتها حسب الكيفيات اليت حيددىا التنظيم˝ .
ويف أحيانا أخرى ،يستددم ادلشرع اجلزاءات ادلالية كوسيلة ردع حلماية مقتضيات التنمية ادلستدامة إىل جانب العقوبات
اجلزائية تأخذ يف احلسبان كافة االعتبارات ادلتعلقة باحلركة االقتصادية وضرورة محاية البيئة ،39من ذلك ما قضت بو ادلادة  55من
قانون  19/31ادلتعلق بتسيًن النفايات ومراقبتها وإزالتها نصها "يعاقب بغرامة مالية من  533دج إىل  5333دج كل شدص
طبيعي قام برمي أو بإمهال النفايات ادلنزلية وما شاهبها أو رفض استعمال نظام مجع النفايات وفرزىا ادلوضوع ربت تصرفو من
طرف اذليئات ادلبينة يف ادلادة  32من ىذا القانون.
يف حالة العود تضاعف العقوبة".
مع اإلشارة ،أن مظاىر الردع ذبد رلاال ذلا ،كذلك يف قانون محاية ادلستهلك وقمع الغش ،من ذلك ما قضت بو ادلادة
 71من القانون ادلذكور إذ نصت على أنو ˝ يعاقب بغرامة من مائيت ألف دينار إىل مخسمائة ألف دينار كل من خيالف إلزامية
سالمة ادلواد الغذائية ادلنصوص عليها يف ادلادتٌن  4و 5من ىذا القانون˝.

 38موس مصطف شحادل ،الوقاية من المخابر البي ئية في دولة اإلمارات العربية المتحدل ،دراسة مقارنة ،مجلة الحقاوإل ،العادد ،11المجلاد
الخام  ، 2008 ،ص.277،
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شاوش بيير ،حماياة البيئاة عان برياق الجباياة و الرساوم البيئياة ،مجلاة العلاوم القانونياة و اإلدارياة ،جامعاة تلمساان ،الجزائار ،رقا ،1

 ،2003ص.136،

راتمة
ال أحد ينكر أن ادلمارسة االقتصادية احلرة أنتجت تصرفات وسلوكيات سلبية وضارة بالبيئة كما كان جزء منها مرتعا
حلاالت الغش و التحايل على مصاحل األفراد األساسية ،وغًن خاف أن ترك اجملال االقتصادي دون رقيب أو حسيب من شأنو أن
يضرب اعتبارات الصاحل العام والنظام العام االقتصادي عرض احلائط ويقوض مقومات التنمية احلقيقية ،ىذا ما جيعل تدخل الدولة
لتأطًن ادلمارسة التجارية والصناعية أكثر من ضرورة ،غًن أنو وعلى الرغم من جهود الدولة الوفًنة يف محاية النظام البيئي ،بقيت
غًن كافية ،أمام ادلد الصناعي والتجاري وتنامي سلوكات ضارة بالبيئة سواء من قبل األفراد أو ادلؤسسات ،لذلك احتاج ىذا اجلهد
من قبل الدولة جهد مكمل لو يتمثل يف جهد ادلؤسسسات االجتماعية واالقتصادية إلقرار نظام محائي شامل وفعال للبيئة هبدف
ربقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية وشاملة.،
واالىتمام ادلتزايد حبماية البيئة يصبح أكثر من ضرورة يف الدول النامية اليت كانت وما زالت متأخرة يف توفًن محاية
ضرورية للبيئة ،سواء بسبب السياسات االستعمارية اليت خلفت بنية ربتية ىشة أو لقلة مواردىا ادلالية أو ضعف قدراهتا
التكنولوجية شلا انعكس سلبا على تعطيل عجلة التنمية الوطنية.
وعليو ،إذا كان االقتصاد الوطين اليوم يؤىل نفسو ليقفز قفزة عادلية ذبعلو يف خانة العودلة االقتصادية ،فانو يف ادلقابل،
يكون عليو من الضروري أن خيطو خطوات حقيقية وفعالة يف الطريق ادلوازي هبدف محاية البيئة والتصدي دلدتلف مصادر التلوث
البيئي .
توصيات:
 ضرورة رفع الوعي االجتماعي لتعزيز البعد البيئي يف نطاق ربقيق التنمية ادلستدامة،
 ضرورة ذبسيد حق الفرد يف احلصول على كافة ادلعلومات الضرورية اخلاصة جبودة وسلاطر السلع االستهالكية،
 تفعيل الدور الرقايب لكافة القطاعات وعلى كافة مراحل العملية االستهالكية وفق الطرق العلمية احلديثة لضبط
السلوكيات الضارة بالبيئة،
 تشديد اجلزاءات العقابية يف اجملال البيئي.

