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 :رئيس المجنة العممية
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 أعضاء المجنة العممية:
 / 1جامعة الجزائر  أستاذ، فياللي عمي     
  جامعة بومرداس، / أستاذيوسفي أمال 
 جامعة بومرداسأستاذ، /  دنيدني يحيا 
  /جامعة بومرداسأستاذة محاضرة أ، غزالن سميمة 
 جامعة بومرداسأستاذ محاضر أ، / سمير لعرج 
  / جامعة بومرداسأستاذة محاضرة أ،حساين سامية 
 جامعة بومرداس    أستاذ محاضر أ،/ معماش صالح الدين 
 جامعة بومرداس،أستاذة محاضرة أ/ جبارة نوارة 
 جامعة بومرداس    أستاذ محاضر أ، / بودربالة صالح الدين 
  /جامعة بومرداسر أ، أستاذ محاعباس فريد 
  / جامعة بومرداس،أستاذة محاضرة أغناي زكية 
 جامعة بومرداس،أستاذة محاضرة أ/  عيسى زهية 
 جامعة بومرداس،أستاذة محاضرة أ/  نوارة تريعة 
  1جامعة الجزائر ،أستاذة محاضرة أفطيمة /نساخ 
 / 1جامعة الجزائر أستاذ محاضر أ، بناسي شوقي 
  1جامعة الجزائرمحاضرة أ،أستاذة عزيزة /حسيني 
 لوكال مريم / أستاذة محاضرة أ، جامعة بومرداس 
 جميل مونية / أستاذة محاضرة أ، جامعة بومرداس 
 / جامعة بومرداسأستاذ محاضر ب، أوصيف سعيد 
 جامعة بومرداسب،  ةأستاذة محاضر زينب/  أحموش 
 جامعة بومرداسب،  ةأستاذة محاضر / ثمجون شميسة 
  جامعة بومرداسب،  ةأستاذة محاضر / بن عياد جميمة 
 جامعة بومرداسب،  ةأستاذة محاضر / ربة صفية 
 حميمي ربيعة / أستاذة محاضرة ب، جامعة بومرداس 
  جامعة بومرداسأستاذ محاضر ب، / خموفي عموري 
  /جامعة بومرداسب،  ةأستاذة محاضر بمعابد نادية 
  / جامعة بومرداسب،  ةأستاذة محاضر خواثرة سامية 
  / جامعة بومرداسب،  ةأستاذة محاضر دومة نعيمة 

  /جامعة بومرداسب،  ةأستاذة محاضر بقار سممى 
  جامعة بومرداس أستاذ محاضر ب،  /حميدسمطاني 
  / جامعة بومرداسب،  ةأستاذة محاضر اللوش سميرة 
  / جامعة بومرداسب،  ةأستاذة محاضر ناجي زهرة 
  / بومرداسجامعة أستاذ محاضر ب، جقبوبي حمزة 
  /جامعة بومرداسب،  ةأستاذة محاضر بن عنتر ليمى 
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في التشريع  بالسالمة لتزامال 
القضائي جتهادوال  



بضمان السالمة الذي  لتزاماإلاستطاع ومن ثم نتساءل، ىل 
أدرج في العديد من العقود، توفير الحماية الكافية المنتظرة من 

لى أي ذوي حقوقيمالغير المتضررين، أو المتضررين أو  ؟ وا 
 السالمةالتشريع والقضاء الجزائري ضمان مدى استطاع 

لغو  اء التفرقة التقميدية بين المسؤولية العقدية والمسؤولية ا 
 ؟مجال األضرار التي تسببيا المنتجاتالتقصيرية في 

تمك ىي التساؤالت التي تثيرىا إشكالية ىذا الممتقى والتي 
 يمكن معالجتيا من خالل المحاور التالية:
 المحور األول:

 لتزام بالسالمةتأصيل فكرة ال 
 . لتزام بالسالمةالنشأة القضائية لإل - 
 .لتزام بالسالمةالطبيعة القانونية لإل -
      .لتزام بالسالمة  أساس اإل -

 المحور الثاني:
 لتزام بالسالمة في بعض العقودتطبيقات ال 

 عقد النقل       -
 عقود االستيالك  -
 العقد الطبي -

 المحور الثالث:
 أنظمة التعويض الخاصة لإلخالل بالسالمة

 حوادث المرور -
 حوادث العمل -
 المظاىرات والتجمعات وأعمال العنف حوادث -
 

 ،تم التكريس القانوني لمبدأ ضمان السالمة بشكل صريح
عقود االستيالك التي واكبت سياسة االنفتاح خاصة بالنسبة ل
عقود وكذا ، ية المعامالت التجارية والصناعيةاالقتصادي وحر 

العمل فيما يخص الوقاية الصحية واألمن في أماكن 
لتزام قانوني اااللتزام بضمان السالمة إلى بذلك  فتحول.العمل

يقع عمى عاتق كل فرد في المجتمع، مؤداه  وواجب عام
مع واجب توقع األخطار  ،اآلخرين احترام سالمةضرورة 

لتجنبيا أو التقميل من ،ليا واالمحتممة التي يمكن أن يتعرض
 آثارىا.  

المختمفة  أما بالنسبة لمتعويض فقد وضعت األنظمة القانونية 
قواعد خاصة إلى جانب قواعد المسؤولية المدنية، تضمنتيا 
فكرة جمعية األخطار أو "األخطار االجتماعية" مفادىا أن 
ىناك مخاطر ال يمكن أن يتحمل نتائجيا شخص بمفرده، بل 
الجماعة ىي التي تتحمل عواقب ىذه األخطار التي كثيرا ما 

صة بيا ألنيا كثيرا ما تيدد الجماعة وفقا ألنظمة تعويضية خا
بالنسبة لمخاطر  -مثال–تيدد النظام العام، كما ىو األمر 

المرور ذات العواقب الوخيمة عمى المصابين والمجتمع معا، 
واألخطار المينية التي تمحق بالعامل من جراء حوادث العمل، 
وحوادث المظاىرات العمومية والتجمير وأعمال العنف، 

 ات المخمة باألمن العمومي. يوبصفة عامة كل السموك
 
 
 
 

 إشكالية الممتقى:
وازدياد  تياأىمي وتطورظيور أنواع جديدة من العقود لنظرا 

لألطراف المتعاقدة والغير عمى الجسدية  عمى السالمة تأثيراتيا
ومن جية أخرى أدى التطور العممي ىذا من جية،  حد السواء

المراكز القانونية بين واالقتصادي إلى اختالل واختالف 
كان من الضروري إعادة النظر  العقدية، لذلكأطراف العالقة 

في مسألة التوازن العقدي لتوفير حماية أكبر لمن يمكن 
 مع ما يواجيوخصوصا  ،اعتبارىم ضحايا ىذا التطور

في إثبات الخطأ لالستفادة من  اتصعوبمن المضرور 
نصوص قانونية  في غياب ، وذلك التعويض المقرر قانونا

صريحة تقرر االلتزام بضمان السالمة، لذلك حاول القضاء 
المتعاقد  تدعيم مركزوالفقو االجتياد لسد الفراغ من أجل 

 الغير. حماية المضرور و 
نقل، اللذلك تم تكريس مبدأ ضمان السالمة بداية في عقد 

 سالمةيمتزم بنقل البضاعة  اعتبار أّنو إذا كان الناقلعمى 
مسؤوال مسؤولية عقدية عن كل ىالك أو تمف يصيبيا،  ويكون
بإيصال المسافر سالما إلى وجيتو،  فإنو يكون ممزماكذلك 

تتقرر مسؤوليتو متى لحق المستفيد من خدمة النقل  منوو 
رغم ثبوت بذلو لمعناية الالزمة،  النقلضررا أثناء تنفيذ عممية 

تحقق السبب وال يعفى الناقل من ىذه المسؤولية إال عند 
، ودثم انتقل مبدأ ضمان السالمة إلى بقية العق ،األجنبي

التي تفضي إلى خطورة تيدد اإلنسان في حياتو  السيما تمك
وسالمة جسده، كتمك التي يكون محميا تقديم خدمات أو تسميم 

 .منتجات



 
 

 شروط المشاركة في الممتقى:
 تظاىرة في تنشر أو تقدم لم المداخمة فردية، تكون أن 

 أخرى. عممية
 يكون ال يتقيد الباحث بالمواضيع المقترحة، عمى أن 

في  المبّينة المحاور بأحد مرتبطا المداخمة موضوع
 .المحور رقم ذكر مع المطوية،

  يجب أن يتضمن الممخص عمى المعمومات الخاصة
بالباحث والمذكورة في استمارة المشاركة، المرفقة مع 

 .المطوية
  المداخالت ذات الطابع العام.ال تقبل 
  أحدىما بمغة  ،ممخصينعمى أن تتضمن المداخمة

، مع ضرورة أن ، مع إدراج الكممات المفتاحيةالبحث
تتضمن كذلك عمى المعمومات الخاصة بالباحث، والتي 

 تم ذكرىا في ممخص المداخمة.
 .تخضع المداخالت إلى التقييم من طرف المجان العممية 
 تقبل إال المداخالت المرسمة عبر البريد االلكتروني  ال

 المذكور أسفمو.
 .تمغى المداخالت التي ال يتم القاؤىا في الممتقى 
 ج ببرنام المداخمة يتم تحريرword  مع احترام ضوابط

 15الكتابة األكاديمية، واألمانة العممية، وذلك فيحدود
 المغتين: المالحق والمراجع، بإحدى فييا بما صفحة

 

 
 بالنسبة 16حجم  simplifiedarabicالعربية خط  -

 لمتيميش.12 و حجم  لممتن
 14 حجم Times New Romanخط الفرنسية المغة -

 .لميوامش بالنسبة 12 وحجم لممتن بالنسبة
تضبط صفحة الكتابة بالنسبة لكل المغات بجعل المسافة  -

 ويترك ، وأسفمياالصفحة  وفي أعمى، ويساراسم يمينا  02
أسفل سم بين األسطر، مع ترقيم التيميش في  01مسافة 

 بطريقة آلية. كل صفحة
 

 تـواريـــخ مـهـمـــة: 
 

 11م يو يكون  المداخالت ممخص إلرسال أجل آخر/ 
02 /2012 . 

 بداية من يكون المقبولة الممخصات عمى تاريخ الرد 
 .2012/ 02/ 12م يو 

 10م يو  كاممة يكون المداخالت الستالم أجل آخر/ 
03 /2012. 

 بداية من المقبولة يكون  المداخالت عمى تاريخ الرد
 .2012/ 03/  12يوم 

  أفريل 24و 23الممتقى يكون يومي  جراءإتاريخ 
2012 . 
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 :مالحظة
  ال يتم إرسال الدعوات إال بعد استالم المداخالت

 كاممة، ووفقا لضوابط التحرير المذكورة أعاله.
 .تحدد حقوق االشتراك الحقا 
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