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  :  األستاذة
  كلية احلقوق و العلوم السياسية"    أ "  ةمساعد ةأستاذ

  - جامعة حممد خيضر بسكرة  -
  
  

  : ملخص
ا يف الوقت احلاضر مع ختلي املستهلك اجلزائري ترتكز صحة، سالمة وجودة املواد الغذائية خصوص

تدرجييا عن بعض العادات الغذائية و اجتاهه حنو األغذية املصنّعة و اجلاهزة، على جمموعة متطلبات أو اشرتاطات 
  .خاصة هي تعبري عما يعرف باملواصفات القياسية

تلف مراحل عملية وضع فاملواصفات القياسية كاحلاصل يف تشريع االستهالك اجلزائري تغطي خم 
مع ذلك . األغذية لالستهالك، واألمر سيان إن كانت املادة الغذائية املعروضة طازجة، مصنّعة أو نصف مصنّعة

يبقى توفري أغذية مأمونة، سليمة، صحية و ذات جودة مرهونا بااللتزام و درجة االلتزام باملواصفات املقررة قانونا 
                  .يف هذا الشأن

Abstract: 
 The health, safety and the quality of the alimentary materials is based 
specially nowadays on the Algerian consumer’s giving up gradually some bad habits 
and adopting the semi –manufactured foods are made according to some features 
and conditions called “ I deal features “ . 

These ideal features are a part of the Algerian consumer’s constitution, it 
conserves different process stages of putting the foods in the consumer’s hands and 
it’s all the same if alimentary materials is fresh, manufactured or semi-
manufactured. But still providing, healthy, safe and secured and a good quality foods 
are related mainly to how firmly he haws and features are followed and worked 
with. 

  
  
  
 
 
  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور المواصفات القياسية في ضمان سالمة و جودة المواد الغذائية

- 546 -  
 

  : مقـــدمة

ال                      ال الكية س املواد أحد الغذاء ل أو يمثّ سان لإل ية يمكن ا ائنات ال من ه لغ ح

بحياتھ الوثيق ا الرتباط ا ع   .ستغناء

ال                      ذه فالغذاء تحقيق أن إال ة، وال السالمة النمو، أيضا و و البقاء، و ب ر

ال أسا شرط ن يق الغذاء املعطيات ة و سالمة و عنھ   .بديل

أو                     كيميائية سموم ثات، ملوّ ع الغذاء أو فاحتواء طبيعية، أخرى سموم عناصر أية

أو ا دخيلة عد وصالحيتھ تھ سالمتھ، ع محالة ال يؤثر الطبيعية، تھ تركي عن بة غر

فاسدا غذاءا يجة بالن منھ جعل و الك،   .لالس

تلوّ                         بحالة و و الكھ اس رو يظ ما ا م ألن نة، يّ بال ست ل ية آثارا يرتب فساد أو ث

زمنية ة ف إ وره ظ يتأخر ما ا وم ي، الغذا سمم ال كحالة قص وقت و لك املس ع مباشرة

البعيد املدى تأخذ أن يمكن حياتھ من يائية. أخرى الف و الكيميائية رثومية، ا السموم من أن حيث

و در ال معمن ونة م تھ أ داخل ا تراكم إ يؤدي ما سم، ا من يفرز وال رارة ا درجات يقاوم

بكث ي الغذا سمم ال خطورة تتجاوز أمراضا   .الوقت

من                 الكث مسلك بذلك سلك قد و لألغذية، قياسية بمواصفات يتدخل املشّرع جعل ما

ظ و الغذاء تجارة عوملة عد ن املجتمعاملشّرع إ ا انضمام فرض ال العاملية التجارة منظمة ور

الغذائية املواد وجودة سالمة مجال العاملية املعاي تالئم معاي وضع ية العر الدول ع   .الدو

يا، سليما، غذائيا منتوجا زائري ا لك للمس تضمن أن القياسية للمواصفات يمكن ل ف

ودة ا درجة و ا؟آمنا يطل   ال

ن التالي ن املطلب ببحث عنھ جابة أحاول ام   .استف

ول  القياسية: املطلب املواصفات ية   ما

ي ا م ت اخ عدة، عناصر عند الوقوف مر يقت القياسية املواصفات   .لبيان

ول  القياسية: الفرع املواصفات وم   مف

رأيت القياسية املواصفات وم مف يلضبط ملا التعرض الضروري من   .أنھ

القياسية: أوال  املواصفات ف   عر
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تخرج                      لم ا عموم ا أ إال عدة، اصطالحية ف عار القياسية املواصفات شأن وردت

القياسية املواصفة اعتبار املستوى: عن ع ا ف مع يئة قبل من ا واعتماد ا وضع يتم وثيقة

منتجاالو  أو وسيطة أو انت أولية السلعة أو للمادة دقيقا وصفا تتضمن ، الدو أو قلي أو ط

ا أجل من صيغت ال لألغراض لالستعمال ة صا ون لت   )1(.ائيا

منتوج                      أو سلعة خصائص ناول ت فنية اطات اش أو متطلبات ملجموعة موجز عرض ف

طرق  ات،ما، املصط شمل أن يمكن كما مان، و السالمة ودة، ا ات مستو بھ، املرتبطة نتاج

ا تحقق أن يجب ال املتطلبات من ذلك نحو و البيانات العالمات، التغليف، التعبئة، ختبار، طرق

نتاج عملية أو املادة أو   )2(.السلعة

القول                     يمكن ذلك، ع عنو ديث ا بموضع ي أ بما الغذائية القياسية املواصفة

ا بأ غذية، جودة و و: سالمة من السالمة، ة، ال متطلبات أو اطات اش مجموعة تتضمن وثيقة

مالئمة ا يجعل بما ا املرتبطة نتاج طرق أو عمليات و الغذائية املواد تتوفر أن يجب ال ودة ا

لال  ة صا دميو الك   .س

القياسية: ثانيا  املواصفات   مضمون

خدمة،                        أم ان سلعة للمنتوج التقنية صائص ا عامة بصفة القياسية املواصفة تتضمن

التحديد وجھ ام،: وع وزان، عاد، األ نتاج عمليات أثناء ا ل يحتاج ال املنتوج أوصاف

أو  سية،الوحدات، ا الكيميائية، الطبيعية، واص ا املنتوج املستعملة للعناصر محددة صاف

زة ج نوعيات املنتوج، الختبار ة املطلو واملعايرة القياس طرق نتاج، طرق ندسية، وال ة يو ا

والتغليف، التعبئة شروط ، والتج التحض نوعيات والتحاليل، لالختبارات املرجعية وسموالطرق

املنتوجات املقبولة التفاوت سب والتداول، ن التخز شروط ستعمال، وطرق  )3( .املنتوج

املادة                       قال ن ح ذا من عض إ زائري ا املّشرع أشار قد رقم2و القانون 04-04من

س بالتقي ا: املواصفة« : املتعلق عل توافق إلزامية غ أجلوثيقة من تقدم ا، ف مع س تقي يئة

و التغليف مجال الشروط املتضمنة صائص ا أو شارات، و القواعد املتكرر، العام ستخدام

معينة إنتاج قة طر أو عملية أو ملنتوج اللصقات أو ة املم   .»السمات

الفنية«   منتو : الالئحة خصائص ع تنص و التنظيم، ق طر عن تتخذ وطرقوثيقة العمليات أو ما، ج

ا إجبار ا ام اح ون و ا، عل املطبق النظام ذلك بما بھ املرتبطة جزئيا. نتاج ناول ت أن يمكن كما

ملنتوج، اللصقات أو ة املم والسمات التغليف، مجال الواجبة الشروط و والرموز، ، املصط ليا أو

معينة إنتاج قة طر أو عملية   .»أو
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س: ثاثال والتقي القياسية   املواصفات

و ا أنواع بمختلف القياسية املواصفات وضع يحقق الذي سلوب س التقي عت

القيا بالتوحيد س ما لمة ال وترادف املجاالت، عب. مختلف و القيا التوحيد أو س فالتقي

مر  اتخاذ و ثابتة قواعد تطبيق و موحد أسلوب اتباع ع ويطلق ف ما، شاط مزاولة عند واحدة اجع

املتداولة الفنية صائص ا ا بموج تحدد ال س واملقاي للمواصفات توحيد عملية معانيھ سط أ

ن لك املس متطلبات مراعاة مع ن للمنتج املنفعة تحقيق   )4(.قصد

املادة               س التقي عّرف ن ح املشّرع ب اق املدلول ذا من رقم2 و القانون 04-04من

بأنھ أعاله ور   :املذ

س- 1«  ل: التقي مشا ة مواج متكرر و موحد استعمال ذات ام أح بوضع املتعلق اص ا شاط ال

مّعن إطار التنظيم من املث الدرجة تحقيق ا م الغرض ون ي محتملة أو وثائق. حقيقية يقدم و

تقني ل ملشا حلول ع تحتوي تطرحمرجعية ال دمات ا و السلع و املنتوجات تخص ة تجار و ة

ن جتماعي و ن التقني و ن العلمي و ن قتصادي اء الشر ن ب العالقات متكررة   .»بصفة

عا القياسية: را املواصفات داف   أ

أو                            ة ا الختالف تبعا القياسية املواصفات وضع من دف ال قاميختلف الذي املستوى

أوجــھ بجميــع املتعلقــة العمليــات تنظــيم و ســيط ت ــ إ ــدف املصــنع أو املؤسســة فمواصــفات ا، بوضــع

ق سو ال عمليات و يع التص نتاج، الداخلة ولية للمواد تدب من املصنع   .شاط

التعا                       ادة ز و سيق الت إ القطاعية املواصفات وو نتاج مستلزمات ع صول ا ون

سواق مع التعامل و يع   .التص

تفيد                           سية رئ داف أ ثالث ع الدولية املواصفات تركز ن التجاري،: ح التبادل س ت

و  واحدة ملواصفة موحد اتفاق إ أمكن ما الوصول خالل من الدولية التجارة ودعم شيط اختبارت

القيا التوحيد مجال الدو التعاون ادة ز العالم، مستوى ع   )5(.واحد

إ و بالدرجة للوصول تصدر ال الوطنية القياسية املواصفات اية ال ي تأ   )6(: و

ذه- جودة و أمن سالمة، ضمان خالل من الكية س املواد مختلف مخاطر من لك املس حماية

  .اداملو 

يدفعھ- ما قيمة ع حصولھ لضمان ماديا لك املس   .حماية
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ن- املنتج مال إ أو تالعب محاوالت من لك املس حماية يضمن بما ة التجار املعامالت وتنظيم ضبط

املنتوج مع متعامل ل   .و

ة- التجار العمليات يل   .س

ذه                       من عضا املشّرع ذكر قد املادةو أخرى ا إل وأضاف رقم2داف القانون من

بمس04- 04 أعاله إليھ الشر''املشار دف بقولھ'' ال ذلك   :و

الشر-«   دف و: ال ة، التجار املعامالت ة ا وال ن، لك املس وحماية ، الوط باألمن يتعلق دف

أو يوانات ا حياة و م، أم أو اص ة حمايةحماية و النباتات، ع فاظ ا و ا،

ا ذا الطبيعة من آخر دف ل و ئة   . »الب

ا                         تّم ال صوصية ا عض مع غراض ذه لألغذية القياسية املواصفات تتجاوز ال و

إ الوصول نحو الس تبدو ال و ي الغذا املنتوج طبيعة ا تفرض   :و

حص- ذاتضمان أو ة خط عناصر أي من تخلو آمنة، و ية سليمة، أغذية ع لك املس ول

عالية   .سّمية

قل- ع مقبولة أو عالية جودة ات مستو ذات أغذية ع لك املس حصول   .ضمان

ية- أضرارا تخلف ال انت إن و ح املغشوشة غذية من لك املس   .حماية

ي  الثا امل: الفرع القياسيةإعداد   واصفات

للنصوص                       طبقا لألغذية القياسية املواصفات ا ف بما القياسية املواصفات وضع يخضع

ا عل تقوم جراءات من مجموعة إ س، التقي ميدان ا املعمول ة زائر ا والتنظيمية القانونية

ذا س، التقي زة بأج عرف متخصصة زة أوأج ل شطيا ت دولية تنظيمات وجود عن فضال

  .املجال

ة: أوال  زائر ا القياسية املواصفات إعداد ع القائمة زة   ج

رقم                   التنفيذي املرسوم من الثانية املادة ع464-05تنص ه، س و س التقي نظيم ب   :املتعلق

س«  للتقي زة أج   :عد

س- للتقي الوط   .املجلس

س- للتقي زائري ا د   .املع

الوطنية- التقنية ان   .ال
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سية- التقي شاطات ال ذات يئات   .ال

الفنية- اللوائح إعداد ا شاطا ضمن   .»الوزارات

س،                   التقي ميدان ون شارة اس از ج عت الذي س للتقي الوط املجلس ناء باست و

ا عناصر اح باق لف باو فإن املرسوم، نفس من الثالثة املادة بصراحة س للتقي الوطنية لسياسة

الفنية اللوائح و ة ختيار القياسية املواصفات ن ب القياسية املواصفات وضع تتدخل زة  .  ج

الدولية: ثانيا القياسية املواصفات إعداد ع القائمة زة   ج

ا                    أنظار ت تنظيماتاتج خلق نحو الدولية التجارة نطاق ساع ا عد العالم دول من لكث

لك للمس حماية لألغذية القياسية واملواصفات القياسية املواصفات وضع عن مسؤولة ون ت دولية

التجارة من النمط ذا ل يال س   .و

أ               با ياة ا وشاركت الوجود، إ برزت أن يجة الن انت منظماتف الدو املجتمع اص

ا م أذكر عديدة، غذية: دولية دستور عة)CODEX(يئة التا ية ورو قتصادية نة ال ،

املتحدة س،)UNECE(لألمم للتقي الدولية س)ISO(املنظمة واملقاي لألوزان الدولية املنظمة ،

)OIPM(القانونية للمعايرات الدولية املنظمة ،)OIML(تح للقياس، الدو ،)IMEKO(اد

املواصفات ملستخدمي الدو الدو،)IFAN(تحاد لبان ملنت)IDF(إتحاد الدو تحاد ،

ة الفاك لألغذية)IFFJP(عصائر يولوجية امليكرو للمواصفات الدولية نة ال ،)ICMSF.()7(  

القياسية: ثالثا املواصفات وضع   مراحل

بمجموعة                     الوطنية القياسية املواصفات نا ا أقصد و القياسية املواصفات إعداد يمر

باين ت املراحل ذه أن ومع الشأن، ذا الفاعلة طراف ن ب فيما املتناسقة و عة املتتا املراحل من

قياسية مواصفات ا إعداد يجري ال القياسية املواصفات انت إذا فيما ا بي لوائحفيما أو ة اختيار

ل ش املشّرع ا صاغ ال و ا، وضع قبل ا مراعا يجب عتبارات من جملة ا يجمع ما أن إال فنية،

كة'' مش ام رقم'' أح املواد04-04القانون تحديدا املتضمنة5،6،7،8و   : و

ال - و عتمد ال و الوطنية املواصفات و الفنية اللوائح عد ال غأن عوائق إحداث دف تطبق

للتجارة ة   .ضرور

كأساس- ا وشي ا انجاز ون ي عندما أو ا توفر حال الصلة ذات الدولية املواصفات ستخدم أن

غ أو مجدية غ املواصفات ذه ا ف ون ت ال الة ا إال الوطنية، املواصفات و الفنية للوائح

املشروعة داف لتحقيق بمناسبة س أو افية غ حماية مستوى ب س السيما شودة امل و

أساسية تكنولوجية ل مشا أو أساسية جغرافية أو مناخية   .عوامل
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إ- مناسبا ذلك ا ف ون ي ال االت ا جميع الوطنية واملواصفات الفنية اللوائح ند س أن

بدال  استعمالھ خصائص حيث من باملنتوج املتعلقة إاملتطلبات أو تصميمھ إ ا ناد اس من

الوصفية   .خاصياتھ

أي- من املستوردة املنتوجات ع ية تمي غ بكيفية الوطنية واملواصفات الفنية اللوائح تطبق أن

الوط شأ امل ذات املماثلة املنتوجات وع عضو أخرى   .دولة

بيان ي فيما ذا ف القياسية، املواصفات إعداد مراحل عن املواصفاتو ن ب التمي مع لذلك

الفنية واللوائح   .الوطنية

الوطنية. 1 القياسية املواصفات إعداد  مراحل

السلع ميع الوطنية املواصفات إعداد صالحية س للتقي الوطنية يئة لل املشرع منح

املادة صّرح ن ح ذلك و الك، لالس القابلة و املعدة رقم12واملنتوجات القانون ي04-04 من : بما

س«  للتقي الوطنية يئة ال قبل من الوطنية املواصفات   .»عد

يئة ال مسؤولية تحت ا ام م تمارس ا بصف الوطنية التقنية ان ال ف لّ طار، ذا و

الالزمة الوثائق يئة ال من نة ل تتلقى ذلك ا ل ّس ولي للمواصفات، يدية التم ع املشار بإعداد

وألداء املدروسة، املسألة تخص أخرى وثيقة أي أو الدولية باملواصفات يتعلق ما ا م السيما ا م م

مرفقة ع املشار تلك عرض إ ا عد ت لت مفيدة، ا ترا ال راء بجميع ن ستع أن أيضا ا ل

س للتقي الوطنية يئة ال ع ا محتوا ر ت ر   .بتقار

لطبي    تبعا تقوم ة خ بالتحققذه التقنية ان ال آراء إ نادا اس و املدروسة، املسألة عة

ا إخضاع قبل مضمونا و شكال ا قبول يمكن ا عل املعروضة املواصفات ع مشار انت إذا مما

ة ف ذا ل تمنح و يدية، التم ع املشار إعداد ملرحلة التالية املرحلة العمومي التحقيق أو لالستقصاء

ستو  ا قدر تقديم) 60(نزمنية قصد املعنية طراف ل ل و ن، قتصادي ن للمتعامل يوما

باملالحظات يئة ال لتتكفل جل، ذا انقضاء عد عتبار ن ع مالحظة أي تؤخذ أن دون م، مالحظا

املعنية التقنية نة ال إ ا ترسل و التحقيق ة ف خالل   .املقدمة

و  املالحظات، تلك إ نادا اس انو ال تصادق التحديد، وجھ ع املؤسسة املالحظات

صوص ا ع تّبن ر بتقار مرفوقة ع املشار ترسل و للمواصفات، ائية ال الصيغة ع التقنية

يئة ال إ عتبار ن ع ا تأخذ لم ال املالحظات و ا ف ت أعدّ ال   .الظروف

ع املشتمل عتماد ملف يئة ال ذلك عد ون الت عل وافقت ال املواصفات ع مشار أو مشروع

بموجب املعتمدة الوطنية املواصفات خ ل و ا، أثار ال املالحظات وع التقنية ان ال
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ة الدور املجلة ع ا ع توز خ تار من ابتداء التطبيق ّح تدخل حيث العام ا مدير عن صادر مقرر

يئة   )8(.لل

إعداد. 2 الفنيةمراحل  اللوائح

املواد نصوص ي رقم2،7،11بقراء القانون ،22،23،24،25،26واملواد04-04من

رقم27،28 التنفيذي املرسوم الفنية464 -05من اللوائح إعداد دليل جانب إ أعاله، ن ور املذ

ت عة متتا مرحل ع يتم الفنية الالئحة إعداد أن وجدت املرسوم، ذا ق عدادامل باء و بدأ

ع مشار إعداد أن باعتبار بھ، املعنية ة الوزار الدائرة ع يجب إعداده ن ح و الفنية، الالئحة مشروع

أو املواصفات عتبار ن ع تأخذ أن الدولة، ة الوزار الدوائر من بمبادرة يتم الوثائق ذه مثل

الالئحة، ملشروع كأساس الدولية املواصفات ع الوطنيةمشار يئة بال الشأن ذا ن ستع و

ع مشار أو املواصفات وجود من بداية تتحقق حيث الالئحة، بمشروع مسبقا ا تبليغ عد س للتقي

الوطنية املواصفات ونص ا بطل تقوم ا وجود حال و يئة، ال لدى املالئمة الدولية املواصفات

نفس ناول ت ال الفنية اللوائح جانب دفإ ال نفس لتحقيق س و   .املوضوع

طرق صوص ا ع و ، الدو الدليل و املواصفات الوثائق، توفر أن يئة ال ع نا و

املتعلقة املطابقة ع اد ش عالمات و املحتملة ثبات طرق كذا و املطابقة بتقييم املتعلقة ختبار

املعنية   . باملنتوجات

س    تأس حال و وطنيةذا، مواصفات ع مشار أو مواصفات ع الفنية الالئحة مشروع

لم/و إذا أما املواصفة، إعداد ا يمر ال جراءات بنفس ون ت إعداده إجراءات با فإن دولية، أو

و وطنية مواصفات ع مشار أو مواصفات ع مؤسسا العمومي/يكن للتحقيق يخضع نا ف دولية أو

يئ ال إ يناط املواصفاتالذي العمومي التحقيق ا يمر ال املراحل بنفس س للتقي الوطنية   .ة

ن الست تتجاوز أن يمكن ال ال التحقيق ة ف استكمال عد و تتكفل) 60(ثم، يوما،

الصيغة ع املصادقة وتتم الفنية، الالئحة مشروع حول ة الف ذه خالل املقدمة باملالحظات يئة ال

ائية لفال امل ر الوز ن ب ك مش بقرار خ الالئحة لتعتمد املؤسسة، للمالحظات بالنظر ا ل

ّح تدخل حيث ة زائر ا ة ور م ل الرسمية دة ر ا املة شر ت و ن املعني والوزراء س بالتقي

ا شر خ تار من ابتداء   .التنفيذ

ي الثا و : املطلب جودة سالمة، القياسية الغذائيةاملواصفات للمواد   أمان

ية، ا عل فاظ ا و الغذائية املادة حياة أساسيا دورا القياسية املواصفات تؤدي

تحدد ا أل أيضا الك، لالس ا وضع مراحل ل املادة ذه تحيط ا أ ذلك الك، لالس دة جيّ و آمنة



  جامعة بسكرة/ نوي هناء . أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 553 -  
 

انت الغذائية املادة مان و السالمة ودة، ا ات ودةمستو ا رقابة عليھ تقوم الذي ساس

املجال   .ذا

الصلة ذات التنظيمية للنصوص تحليل و قراءة مع ن تي ن الفرع نھ سأّب ما و   .و

ول  الغذائية: الفرع املادة حياة دورة القياسية املواصفات   تدخل

القياسية املواصفات ا تتدخل مراحل امل ب الغذاء حياة ودورة نتاج خط من ،

الك لالس الوضع عملية مراحل من مرحلة آخر وتمع. ح ي قراء خالل من ن تب ما ذا

ا مقدم ي يأ وال الصلة، ذات التنظيمية النصوص من رقم: مجموعة التنفيذي 53-91املرسوم

ال لالس غذية عرض عملية عند ة املطلو ية ال للشروط رقماملحدد التنفيذي املرسوم - 91ك،

التنفيذي04 املرسوم املواد، ذه تنظيف بمستحضرات و غذية تالمس ي ل املعدة باملواد املتعلق

ة214-12رقم املوج الغذائية املواد الغذائية املضافات استعمال كيفيات و لشروط املحدد

املؤرخ ك املش الوزاري القرار شري، ال الك سنة23لالس باملواصفات1994يوليو املتعلق

املؤرخ ك املش الوزاري القرار الغذائية، املواد لبعض يولوجية سنة21امليكرو 1999نوفم

للمواد املكثف التجميد أو والتجميد يد الت بواسطة فظ ا وأساليب رارة ا بدرجات املتعلق

ة كث ا غ و   .الغذائية

الت ذا صورة سط ل يو ملا عرض أ أن رأيت   :دخل

الغذائية: أوال املواد إلنتاج القياسية   املواصفات

ل  ع يجب ية ال الضوابط من ملجموعة الغذائية املواد إنتاج عملية املشّرع يخضع

ا ام ل و ا مراعا العملية متدخل   .ص

الت املرسوم نصوص وتحليل بالنظر الضوابط أو املواصفات رقمذه املشار53-91نفيذي

املراحل، ذه باختالف تختلف ف لذا نتاج، عملية ا تمر ال املراحل مجموع غطي أعاله، إليھ

ك ش ما أن إال خاصة، ية ضوابط غذائية مادة ل ل إذ ألخرى، غذائية مادة من تختلف مثلما

ي ال املواصفات الغذائية املواد و صناف جميع العامةفيھ الشروط أو املشرع–ة ا أسما -كما

  .التالية

و. 1 يع تص تدخل ال ولية املواد الغذائية/مواصفات املواد تحض  أو

املواد ط رقم3،4،5،6ش التنفيذي املرسوم ال 53-91من ولية أو ام ا املواد

املن ا ستعمل وال الغذائية املواد تركيب ذهتدخل إنتاج و يع تص عملية ونات م أو كأجزاء تج

تية ية ال الضوابط ع تتوافر أن   : املواد
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ون - ت والتنظيمية أن القانونية ام لألح و ا عل املصادق س املقاي وفق ا عل محصوال ولية   .املواد

وسائل- و أماكن ا عل صول ا أو ا جمع عد ولية املواد تحفظ رارةأن ا درجات فظ ا

ألخرى  أولية مادة من تختلف ال الدرجات و يع، التص عملية ا استعمال ن ح إ ة، من. املطلو

اوح: ذلك ت حرارة بدرجة يد ت غرفة مية ال املنتوجات لتحض ة املوج حشاء و وم ال حفظ

ن   )9(. م°3و° 0ب

املعدات- ات، التج ون ت اأن إنتاج أو ولية املواد محصول جمع لعمليات الالزمة املحال و

يتجنب بحيث مالئم نحو ع ومستعملة يأة م ا تخز أو ا نقل أو ا تكييف أو ا معا أو ا أوتحض

ا صيان ل س بحيث التام التنظيف سورة م ون ت أن يجب كما تلوث، ثورة ألية ن و ت ل ا ف

مرضية   .صيانة

منأن- ي يأ تلوث ل من محمية ون ت بأن ية ال والنظافة النظافة قواعد ولية املواد   :ستو

 شري ال صل ذات النفايات أو والفضالت خرى يوانات وا القوارض شرات، ا

ي يوا   .أوا

 الزراعة مناطق لسقي املستعمل   .املاء

خطر  ل ش أن يمكن للتلوث آخر مصدر أي عامة بصفة لكو املس ة ع   .ا

و- و الغذائية، املادة يع تص لالستعمال الالزم جل من أك إ ام ا املواد حفظ يطول ال أن

ألخرى  أولية مادة من خر يختلف الذي ستعمل. جل أن يجب مثال دة ّ امل حشاء و وم فال

ستة املشت) 6(أجل يوانات ا ذبح عد أق كحد ومأيام ال ستعمل أن يجب ن ح ا، م قة

عشر ثمانية أجل عشر) 18(املجّمدة اث أجل و البقري، م ل سبة بال التجميد خ تار من را ش

الصيد) 12( و الدواجن املعز، الغنم، وم ل سبة بال التجميد خ تار من را   )10( .ش

نتاج. 2 و يع التص محال  مواصفات

بمق املشرع املواديفرض رقم7،9،11،12،15ت التنفيذي املرسوم أن53-91من ،

ا ز أج ذلك بما الغذائية املواد ع توز و ن تخز ب، توض ل، تحو يع، تص ، تحض أماكن تتوافر

التالية ية ال املواصفات أو س املقاي ع ا   : ومعدا

ف- ستعمال ة س ملساء، طة، مبلّ أرضية ذات ون ت ،أن التط و التنظيف لة س لھ، خصصت يما

ة للرطو ممتصة غ و رارة ل عازلة مقاومة، بمواد زة   .مّج
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عازلة- يار، و شقق لل مقاومة بمواد ية مب ، التط و التنظيف لة س ملساء، دران ا ون ت أن

عند ائطي ا زف با مغطاة ون ت أن وجوب مع ة، للرطو ممتصة غ و رارة الـل   .م1.5قياس

املقاومة،- صفات ا ل بمواد زة مّج التنظيف، ة س ملساء، أبواب و نوافذ أسقف، ذات ون ت أن

متصاص عدم و   .العزل

ع- شاره ان أو البخار اثف ت ماء ون ت تمنع دة يّ ا ة و ال أن ذلك ة، و ال افية نظيفة ون ت أن

عفونات أو املحال من العالية غذيةجزاء تلوث   .قد

ع- غذية فوق املعلقة زة ج أو نارة مصابيح تركيب يتم أن ضرورة مع نارة، دة جيّ ون ت أن

غذية إ بة غر عناصر إضافة خطر أو تلوث أي بتجنب سمح   .نحو

ا- زة أج ا مقدم و ا ال بالقدر و الالزمة ات التج و املعدات ع تتوافر ن،أن والتخز فظ

املستخدمة للعمالة افية ال ية ال شآت امل البارد، و الساخن اري ا الشرب ماء ات   .تج

إال- الرذيذات، تبديد ق طر عن سيما ال العملية ذه القيام يجوز ال أنھ إال ، تط لعملية تخضع أن

تخز  أو تكييف أو تداول أو ل تحو أو إنتاج شاط ل يتوقف أن مايةعد ا شرط يتوفر أن عد و ن،

منعا للمحال اف ا س الك يمنع كما تلوث، خطر أي من ا ف موجودة تزال ما ال لألغذية الفعالة

  .باتا

ا- قا م و تتلقى وجدت-أن ارجية-إن ا التلوثات ضد اف ضمان ن لتأم ة الضرور التعديالت

ال ة، و ا ضطرابات ا ف ب س ت ال القوارضسيما شرات، ا استقرار الغبار، سرب فيضانات،

ا ف خرى يوانات   .وا

ي. 3 الغذا نتاج محال ن املستخدم  مواصفات

ث تلو بة س امل سية الرئ املصادر من ي الغذا نتاج و يع التص وحدات العمالة عت

التل عة سر غذية ا م خصوصا الغذائية املواد وموفساد ال مباشرة. ف يتماس العامل أن ذلك

الكھ اس ن ح إ املختلفة نتاج مراحل خالل نقاط عدة   .والغذاء

مصادر مختلف من آمنة و ية أغذية ع زائري ا لك املس صول وضمانا لذا،

املادتان ط ش طر، رقم23،24ا التنفيذي املرسوم العمالة35-91من تتوفر أن أو، الغذائية

التالية ية ال الشروط غذية تداول و إلنتاج املعدة   :العمالة

غذية- لتداول م عمل منصب بحكم م وأبدا م ثيا بنظافة الفائقة العناية لواجب ضوع   .ا
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تلوث- أي تمنع أن ا شأ من و مالئمة العمل أثناء الرأس أغطية و العمل س مال ون ت أن وجوب

  .لألغذية

الغذائية- املادة سالمة و نظافة ع تؤثر أن يمكن ال ية ال غ العادات و التصرفات إتيان عدم

والبصق الطعام تناول التبغ، تناول ن، التدخ ا العمل محيط مراحل. و افة ون ي ذا ام ل و

الك لالس العرض   .عملية

التطعيم- لعمليات و ة دور طبية لفحوص ضوع انا والس ة ال وزارة طرف من   .املقررة

و- ة، ج من ة الدور الطبية الفحوص بإجراء ام ل تنفيذ ع كداللة الطبية ادات الش امتالك

أخرى  ة ج من مستخدم ل ل ية ال الة ا   .ع

لالس- ي الغذا املنتوج وضع عملية ا تمر ال املختلفة املراحل خالل العمل س مال   .الكارتداء

الغذائية. 4 املادة تركيبة   مواصفات

يع التص أو التحض قيد و الغذائية املواد تركيبة تدخل ولية، املواد عن فضال

ما خصوصا محددة تقنية بمواصفات املشّرع ا ضبط آلخر، ي غذا صنف من تختلف أخرى عناصر

اس ستو أن يوجب حيث الغذائية، باملضافات ا م املواصفاتيتعلق لألغذية املضافة املواد تعمال

  )11(: تية

الغذائية- للمادة الغذائية القيمة ع فاظ   . ا

مية- ا أغذية ضروري ون كم ا   .اعتبار

طبيعة- من غ أال شرط ة، العضو الذوقية ا خصائص أو الغذائية املادة يت تث أو حفظ ن تحس

بص ا نوعي أو الغذائية لكاملادة املس غليط ا شأ من   .ورة

استعمال- ون ي أال شرط الك لالس الوضع عملية من نة معيّ مرحلة مساعدة كمادة ا استعمال

غ تكنولوجية منا أو رديئة نوعية ذات ولية املادة استعمال مفعول إلخفاء ي الغذا املضاف

  .مالئمة

بطر- الغذائية املواد يدمج أن يمكن اال املرخص الغذائية املضافات إال مباشرة غ أو مباشرة قة

الغذائية للصناعات ا بطبيع واملخصصة   .قانونا

الغذائية- املضافات إال الغذائية املواد تدمج أن يمكن الل''ال   .''ا
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املسموح- القصوى ات ك ال الغذائية املادة املدمجة الغذائية املضافات تتجاوز وأال قانونا، ا

يصنع أو يحضر الذي ي الغذا املنتوج و املضافة املادة باختالف تختلف ال ات ك ال أو دود .   ا

مادة تحض املواد'' املرقاز''فمثال تحديدا و املشرع ستلزم مية ال املنتوجات من ،2،3،4واحدة

املؤرخ5 ك املش الوزاري القرار سن26من اير قھ1997ةف سو و املرقاز تحض شروط املتعلق

غ أخرى، عناصر من مركبة املادة ون ت   :أال

 و املعطرات ا ل مضافة غ أو مضافة يوانات ا ذه وم و روف، وا البقرة وم

البقايا و حشاء ناء باست   .التوابل

 سبة يتجاوز ال بمجموع دسمة  %.25مواد

  ر مع الدسم وعة م تتجاوزمواد ال ة  %.75طو

 تفوق ال سبة ب لياف و عصاب  %.5طراف،

 من أقل إجمالية سبة ب ن والج ا% 35ال ساو   .أو

 عند ا املسموح دود ا خرى امللونات ناء است مع طبي أصل ذات ملونة مواد

  .نتاج

مادة يع تص ستلزم دة''مثلما مشتقات'' الز من املواد''  ليب،ا''واحدة ،2بمقت

املؤرخ4،5،6،7 ك املش الوزاري القرار سنة10من سم التقنية1998د باملواصفات املتعلق

ناء باست مسبقا ة س م ية لب أولية مادة من ابتداء تحضر أن الك، لالس ا وضع كيفيات و دة للز

ئة الن دة مسبقا،الز ة س م غ ية لب أولية مادة من القرار من الثالثة املادة تق كما املستخلصة

إضافة الذوق،:  مع ات مغ الضارة، غ ية اللب يا البكت بتات مست ي، غذا م الصوديوم، لورور

أقصاه بمؤشر وكسيد الب التالية0,5املاء، كسدة: واملضافات ور (مضادات س يك،حامض

يل، باملي حامض السيوم، ال ات ور أس الصوديوم، ات ور يك-6أس ور أق) أس تصل بكمية

إ دود امللونات/مغ300ا أحمر(كغ، الكراميل، لوروفيل، ال الفوسفات، ن، بوفالف الر ن، وس و ال

افظة..)الشمندر ا املواد سو (، و الصوديوم ات سور من أمالحھ و يك السور اتحامض ر

إ..) البوتاسيوم تصل قصوى املحمضات/غ2بكمية الكتات(كغ، الصوديوم، الكتات ، لب حمض

يك الس حمض السيوم، ال الكتات ا..) البوتاسيوم، أقصا ستحالب/غ3حدود مواد كغ،

ن( سث ا..) الل أقصا القوام/غ20حدود ات مخ ن،-أقار(كغ، البكت يك، ي حمض سميدأقار،

روب ا تتجاوز ..) بذرة ال   .كغ/غ10بكمية

املضافة،    املواد و املقومات ولية، املواد جانب إ املشرع أضاف دائما، كيبة ال شأن و

تراك و ا م املسموح حدد حيث بأخرى، أو قة بطر الغذائية املادة ا ل عرضت و حدث إن ثات امللوّ

فيما ا تجاوز ب ي ال يولوجية،معينة امليكرو باملواصفات قيقة) 12(عرف ا تخص انت إن و
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بـ مر يتعلق أخرى، دون غذائية منتوجات: مواد و سماك ا، مشتقا و البيضاء و مراء ا وم ال

و املرطبات البيض، ع ة املحتو املنتوجات ات، املص ونصف ات املص خرى، البحري الصيد

املرطبات، ون   د

املنتوجات النباتية، و يوانية ا ون الد الكحولية، غ ات املشرو و املياه مشتقاتھ، و ليب ا

السن املجففة، صغار طفال و الرضع أغذية ية، املط طباق ات،   .السكر

التالية بامللوثات إال مثال دة الز تركيبة سمح ال   :إذ

  .الرصاص* 

ديد*    .ا

  .النحاس* 

اك ب عنو د تز ال و/مغ0,05قصوى والنحاس للرصاص سبة بال ديد،/مغ2,0كغ ل سبة بال كغ

أعاله ور املذ القرار من الثامنة املادة بھ قضت ما   .ذلك

الغذائية. 5 املواد ب توض  مواصفات

املواد  توجب املحضرة أو املنتجة غذية ب رقم13و6،12لتوض التنفيذي املرسوم من

التاليةامل04- 91 املواصفات ا م أورد تقنية بمواصفات ام ل ضرورة أعاله إليھ   : شار

سعة- ذات و مغلقة ، ة للرطو عازلة نقية، نظيفة، ون ت أوعية أو غليفات الغذائية املادة ب توض

املحفوظة املادة كمية أو ملقدار   .افية

ع- ينجر أن يمكن غليفات أو أوعية استعمال الغذائيةعدم املادة تركيب مقبول غ غي ا

الثابتة ة العضو ا خصائص   .أوفساد

غذائية- غ أو غذائية أخرى منتجات المست أن سبق غليفات أو أوعية استعمال   .عدم

ي- الغذا املنتوج طبيعة ضرورتھ تفرض ال الرزم غالف ان م رائد ا ورق استعمال   .يمنع

املاد- توضب أن أوتناموجوب ا ل ور تد أو فساد أو تلوث أي تمنع أن ا شأ من شروط الغذائية ة

ا ف دخيلة   .راثيم

الغذائية. 6 املواد وسم  مواصفات

التالية القياسية للمواصفات مطابقا ون ي أن غذية وسم املشّرع   )13(: يوجب
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ضافة- يل س ع و ية، العر باللغة الوسم بيانات تحرر لةأن س أخرى بلغات أو بلغة ختيار أو

متعذر و القراءة ة وا مرئية، ا تجعل قة بطر ر ظا ان م ل و ن، لك املس لدى يعاب س

للبيع العادية الشروط ا   .محو

التغليف- من ا إزال يمكن ال تة مث بطاقة ع موضوعة للوسم ونة امل املعلومات و البيانات ون ت   .أن

خو ذا ع لزامية البيانات ل ر تظ أن يجب فإنھ بالتغليف مغطى الوعاء ان إذا ما حال

كما بالتغليف، مخفية وغ بوضوح الة ا ذه مقروءة ون ت أن يجب ال الوعاء بطاقة ع أو

الوسم ع إضافة أو أخرى فوق لمة ل كتابة ل   .يمنع

حول- املعلومات تتضمن وأن للوسم لزامية البيانات الغذائية للمادة: املواد البيع سمية

ى د خ التار ، الدو ي امل النظام حسب ا ع املع الصافية الكمية ونات، امل قائمة الغذائية،

و فظ با اصة ا الشروط الك، لالس ق خ التار أو سمية/للصالحية ال أو سم ستعمال، أو

قةالتجا طر شأ، امل بلد املستورد، أو املوزع أو املوضب أو املنتج عنوان و لة امل العالمة و ة ر

أو الصنع خ تار الصنع، حصة بيان ستعمال، واحتياطات أو ستعمال التجميد خ تار ب،  التوض

ال ا ومشتقا املواد و ونات امل املعنية، الغذائية للمواد سبة بال ف املكثّ حساسياتالتجميد ب س

بيان أو ي، الغذا الوسم مفرطة، سب"حساسيات املك الكحول للمواد"سبة حالل مصط ،

تية البيانات بأحد ا و م غذية إشعاع رمز إ إشارة املعنية، مشع: "الغذائية أو ن   ".مؤ

للبيانات- يح ت أو ادة ز أو شطب أو بيانات، إضافة ل من الوسم   .خلو

الغذائيةمو . 7 املواد نقل  اصفات

املواد رقم27و25،26تخضع التنفيذي املرسوم من 53-91من الغذائية املواد نقل عملية

التالية ية ال للمواصفات البيع محال إ ا ع لتوز نتاج و يع التص   : وحدات

لھ- خصص ما ع مقصورا غذية لنقل املخصص العتاد ون ي   .أن

الع- ون ي املنقولةأن غذية حفظ حسن لضمان ة الضرور ات والتج بالتعديالت دا مزوّ تاد

والتجميد يد الت وسائل ا ل فساد أي دون يلولة   .وا

ل- ن ب أو ن، عملية ل قبل وذلك دائم ل ش والتط للتنظيف النقل عتاد ولة س و قابلية

بنقل  مر يتعلق حينما خصوصا وأخرى ومحمولة ال و ليب ا التلف عة سر   .غذية

املنقولة- لألغذية تلوث أي إحداث ب س ال عدم النقل عتاد يضمن   .أن

محتمل- تلوث خطر ألي تفاديا الغرض ذا ل مخصصة نقل معدات طازجة املنقولة لألغذية يأ   .أن
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ع - امال غليفا ا غلف ن مت رزم ا يلف ال ال غذية توضع غأال أوالتفر ن ال عملية أثناء رض

مباشرة بصورة النقل ات عر أرضية تالمس أن ال   .و

ذه- ون ل تبعا ا فظ ة املطلو الشروط فيھ ترا نحو ع للفساد القابلة غذية نقل ينظم أن

ة مثّ أو مجّمدة دة، ّ م   .غذية

الغذائية: ثانيا املواد لعرض القياسية   املواصفات

املّشرعلم    القول -يقف قدمت مواصفات-كما أو اطات الش الغذائية املواد إخضاعھ

بل نتاج، خطوط عند آمن و سليم ، ص غذاء ع صول ا زائري ا لك للمس تضمن ية

ي ا ال الك س أو للبيع العرض عملية إ ذلك   .تجاوز

ال عملية مختلفة جوانب املواصفات ذه انبتمس ا ذا ا م أورد   :عرض،

البيع. 1 محال غذية عرض   كيفية

املواد ط رقم22و13،19،21ش التنفيذي املرسوم النصوص 53-91من من جانبا و

وفقا للبيع الغذائية املواد عرض بأن الغذائية املواد لبعض التقنية للمواصفات املحددة التنظيمية

للمواصفا املطابقة تيةللكيفية   : ت

لش- عرضة ا يجعل ذلك ألن مباشرة مالمسة رض حوال من حال بأي الغذائية املواد تالمس أال

امللوثات   .أنواع

-، ا البيض، ومشتقاتھ، ليب ا ا، ومشتقا وم ال التلف عة سر ا م خاصة غذية عرض أال

أو رصفة، الطرق، ع املحالت خارج ملختلفاملرطبات، خصبا عا مر ون ت أين املحالت أبواب ع

امللوثات   .أنواع

ا- ل دة ّ م زجاجية ات واج ا م التلف عة سر خصوصا للفساد القابلة غذية عرض و تحفظ أن

التجميد و يد الت لغرف ما ات التج   .من

بوا- ا ل ون الز مالمسة عن مفصولة مرزومة املعروضة غذية ون ت زجاجية،أن واقيات                           سطة

فعالية ذات أخرى فصل وسيلة بأية أو الثقوب دقيق بمشبك دة   .مزوّ

يد- الت معدات افة و زة أج شغيل يتم  .أن

ذلك- بما ا، ل املالمسة لأليدي ية ال النظافة و النظافة شروط ام اح ظل غذية عرض أن

مع و غرف فظنظافة ا   .دات
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بواسطة- قل ع معّرفة لك املس ع للبيع واملعروضة مسبقا املعبئة غ الغذائية املواد ون ت أن

سبة بال للشك مجال أي ا موقع يدع ال بحيث أخرى، وسيلة أي أو الفتة ع نة مدوّ البيع سمية

املعنية   .للمادة

مسبقا- املعبئة الغذائية املواد غليف يحمل ماعاتأن ل ة املوج أو لك املس ع للبيع واملعروضة

قانونا ا عل املنصوص املعلومات   .ل

للبيع.2 املعروضة الغذائية املواد   حفظ

املتطلبات من ملجموعة البيع محال و الغذائية املواد حفظ عملية املشّرع أخضع

الطبيعية الصفات ع فاظ ا القصوى ا مي أل ية وال ا جود ة، التغذو ا قيم املواد، ذه ل

الفساد و التحلل عوامل عن بمنأى ممكنة ة ف أطول ا م ستفادة انية إم تتاح ح ا   .سالم

رقم التنفيذي للمرسوم بالنظر املتطلبات ذه املادة53-91تمس جانبا13سيما منھ

ف ا ات تج و بمعدات اص ا و و فظ ا عملية من املادتانفحسب أن مع أشارتا31و30ظ،

مدة و فظ ا درجات فظ، ا كأساليب غذية حفظ عملية أساسية أخرى أساسية جوانب إ

لھ الحقة تنظيمية نصوص إ ية بضوابط ا ضبط أحاال ما أ إال فظ،   .ا

ان  إن و ألخرى، غذائية مادة من وانب ا ذه لتباين عود مر لعل إنو و باملشرع و

باملادة غذية حفظ بخصوص يكتفي ال أن آلخر غذاء من ورة املذ وانب ا ت فحسب13تباي

الغذائية املواد جميع ن ب كة مش ية بقواعد ا نواح افة من العملية حيط   .و

ذا التنظيمية النصوص ة لك فظ ا مواصفات ل لبيان سع ال نا املقام وألن

املعنيةالشأن النصوص من زء تحليل و قراءة ا عض أورد ي  )14( :فاء

الصدمات- تتحمل للفساد، قابلة غ اتمة، مواد من مصنوعة حفظ معدات الغذائية املواد وضع

ا ف تحفظ و ا تالمس ال غذية تلوث ال   .و

ت- بحيث منظم نحو ع فظ ا معدات داخل الغذائية املواد مرتبةوضع   .ون

التيار- ان سر يل س قصد الالزم من أك املجمدات و دة امل الزجاجية ات الواج الثالجات، ملء عدم

  .البارد

خصوصا- البعض ا عض عن الغذائية املواد من ا غ عن فظ ا زة أج الغذائية املواد فصل

التلف عة سر ا   .م

امل- عن ية املط الغذائية املنتوجات يةفصل املط غ الغذائية   .نتوجات
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فظ- ا معدات داخل واملطلوب املالئم ل الش املحفوظة الغذائية املواد   .إتخاذ

امل- ال فظ ا شرط بالتجميد أو يد بالت املحفوظة الغذائية املواد يفاء   .اس

الدرج- و ذلك، ع ا وثبا فظ ل الالزمة رارة ا درجات الغذائية املواد تختلفوضع ال ات

املحفوظة الغذائية املادة و فظ ا أسلوب   .باختالف

ي الثا الغذائية: الفرع املواد مجال ودة ا رقابة أساس القياسية   املواصفات

ال إذ الغذاء، مجال ودة ا رقابة قوام أو ساس ر القياسية املواصفات ل ش

تح مواصفات دون الغذائية املواد ع كمرقابة ل املواد ذه ا توافر الواجب الشروط دد

دمي الك لالس ثّم من ا وصالحي ا سالم ا، جود ا،   .ب

ي لآل التطرق ت اخ الغذائية ودة ا لرقابة أساسا عت القياسية املواصفات أن كيف لبيان   .و

الغذائية: أوال ودة ا رقابة ع القائمة يئات   ال

املشّرع الغشأسند قمع أعوان إ الغذائية املواد ا موضوع ون ي ال ودة ا رقابة مة م

املادة صرح ن ح ذلك و التجارة، لوزارة عة التا املصا مستوى رقم25ع القانون 03-09من

الغش وقمع لك املس بحماية ن« : املتعلق خر عوان و القضائية الشرطة ضباط إ باإلضافة

القانون،املرخص ذا ام أح مخالفات ومعاينة للبحث ل يؤ م، اصة ا النصوص بموجب م ل

لك املس بحماية فة لّ امل للوزارة عون التا الغش قمع   .»أعوان

ال ذلك أن إال ودة، ا رقابة بخصوص ساس الدور يؤدون الغش قمع أعوان أن مع و

فكما ّمة، امل ذه م وحد ن ول املو م أ القضائيةع الشرطة ضباط م شارك النص تقدم

اتب م أعوان مارك، ا أعوان ة، البيطر املصا كأعوان مختلفة ة وزار دوائر بعون ي ن آخر وأعوان

البلدية ة ال السابقة. حفظ ا املعمول للمواصفات الغذائية املواد مطابقة رقابة عن فضال ذا

املفر  الك لالس املواد ذه املادةلعرض بموجب ل املتدخّ ص ع رقم12وضة القانون -09من

03.  

الغش: ثانيا قمع أعوان طرف من غذية ع ودة ا رقابة   ممارسة

البحث    ع الغش قمع أعوان إ قانونا املسندة الغذاء مجال ودة ا رقابة عملية ترتكز

قصد الك س ن ر املوضوعة الغذائية املادة ا،جودة اصة ا للمواصفات ا مطابق من التأكد

رقم القانون مواضع أحد بقولھ املشّرع إليھ أشار ما و املادة« : 03-09و ورون املذ عوان يقوم
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مطابقة25 برقابة الك، لالس العرض عملية مراحل جميع و وقت أي و وسيلة بأي أعاله،

امل للمتطلبات سبة بال ااملنتوجات اصة ا ة   )15( .»ّم

التا املسلك الرقابة أعوان سلك الغاية ذه لبلوغ   :و

الصلة. 1 ذات املخالفات معاينة و الغذائية املحال  دخول

رقم التنفيذي املرسوم من عة الرا للمادة طبقا املشّرع ودة39-90أجاز ا برقابة املتعلق

با القيام قصد الغش قمع ألعوان الغش غذيةوقمع جودة رقابة إطار م إل ولة املو شطة أل

ب، توض إنتاج، ، أو شاء إ أماكن انت سواء املواد ذه ا ف تتواجد ال ماكن من ان م أي دخول

م منح إذ مّعن، بوقت أو العمل بأوقات الرخصة ذه د يقيّ أن دون ق، سو نقل، عبور، إيداع،

ل أو ارا الدخول ة ر اا ف توجد أن يمكن ال ماكن جميع إ العطل أيام ذلك بما يال

املادة بنص فحسب ا م ث واس رقم34غذية القانون ستعمال03-09من ذات املحالت ،

زائية ا جراءات قانون ام ألح ا إل الدخول يخضع ال   .السك

ا    املواد تواجد ان م إ الدخول عد و انثّم، امل أوال غطي ال املعاينة عملية تبدأ لغذائية،

أيضا قات وم ات تج ات، معدّ لوازم، لة، ي من ھ يحتو ما ل ب تھ بمعاي عوان يقوم أين نفسھ،

املحال ا توافر الواجب ية ال املواصفات ام اح مدى ع الوقوف قصد ذا و وجدت، إن

الت املرسوم الواردة رقمالغذائية ا53-91نفيذي ع الكالم السابق و ،.  

الوثائق والتدقيق ن املعني ن ل املتدخّ سماع املجّردة، ن بالع مباشرة نا املعاينة ون وت

املادتان املشّرع بھ ق ملا بالنظر الصلة و30ذات أعاله، القانون رقم3من التنفيذي املرسوم من

مراقبة39- 90 ا عد ليتم املتطلبات، توافر من للتحقق قاتھ م و املحل املستخدمة العمالة

خرى  ا عل الوقوف السابق و ا ف ة املطلو ية   .ال

غذية. 2 يع تص تدخل ال ولية املواد  معاينة

ملعاينة ي الغذا نتاج و يع التص وحدات ل التدخّ الغش قمع أعوان ع املشّرع يوجب

ية ال املواصفات ا يفا اس من التحقق قصد ذا و الغذائية، املادة تركيبة الداخلة ام ا املواد

آنفا ورة املذ ة   .املطلو

تختلف ال ا بمراحل نتاج سلسلة رقابة عوان يواصل دائما، يع التص وحدات و

الت قيد ال الغذائية املادة باختالف ا مواصفا أيضاوتختلف املعاينة لتمتد ؛ التحض أو يع ص

املادة من الثانية الفقرة بصراحة املنتجة الغذائية املادة نقل رقم34أثناء القانون قصد03 - 09من

النقل عملية ة املطلو ية ال املواصفات توافر من   .التحقق
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الك. 3 لالس املعروضة الصنع تامة الغذائية املواد  معاينة

ا ذه رقمتمس القانون قراءة من ن تب ما حسب التنفيذي03-09ملعاينة املرسوم و

إ39-90رقم الغش قمع أعوان ا ف أ ي ال و الصلة ذات التنظيمية النصوص من جانبا و

ن املعني ن ل املتدخّ إ ستماع الوثائقية، الرقابة القياس، زة أج ، ّ ا الفحص البصري، الفحص

اقتطاع ناتو مر-عيّ اقت ا-إن م أذكر عدة جوانب ي، املخ ودة: للفحص ا العرض، كيفية

ام ل مدى من للتحقق املعروضة لألغذية ي يا الف فظ ا و الوسم املعروضة، لألغذية ة ر الظا

ي ا ال الك لالس غذية عرض عملية ا توج ال   .باملواصفات

املو . 4 من نات عيّ الغذائيةاقتطاع  اد

نات. 1.4 العيّ   أخذ

ستطع لم أمر الغش قمع عون ع س الت أو املطلوب بالغرض الرقابة أدوات تفي لم إذا

شك انتابھ أو يولوجية امليكرو املواصفات من أك أو كمواصفة ما غذائية مادة حقيقتھ ّبن ي أن

ق ا املشّرع منحھ مّعن، ي غذا منتوج جودة و ة الغذائيةحول املادة من نات عيّ اقتطاع

قيقة ا ع الوقوف و ا ف ة املطلو للمواصفات ا مطابق مدى للتدقيق ذا. املعنية ل تطبيقا و

مع ا، م واحدة ل ع ختما يضع ثم ا، شمع املادة، من نات عيّ ثالث باقتطاع العون يقوم جراء

بذلك محضر ر   )16(.تحر

قيامھ    ذلك قصدي الغش قمع و النوعية لرقابة ل املؤ املخ إ و نة العيّ بإرسال

الالزمة ختبارات   . إجراء

خرى ترسل نما ب ، املع ل املتدخّ حراسة تظل فواحدة والثالثة، الثانية تان العيّ أما

ق ا ف تم ال الدائرة الغش وقمع ودة ا رقابة ة مص إ املحضر   )17(.تطاعمع

املقتطعة. 2.4 نة العيّ   تحليل

ا بتحض يقوم أن نة للعيّ استقبالھ عد الغش قمع و ودة ا رقابة مخ ع يتّعن

وفقا عليھ الس و املن باستعمال يلزم نا و للفحص، املقرر و املالئم املن للس يدا تم

املن من ستخدم كما املحددة، ة زائر ا الللمواصفات املنا و فقط، نة املحيّ املنا ا

التحليل موضوع الغذائية املادة باختالف   .تختلف

املتوصل النتائج فيھ ل ا، قام ال لالختبارات را تقر أشغالھ اء ان فور املخ ليعد

إ يرسلھ ثم ة، املطلو للمواصفات املعنية الغذائية املادة مطابقة يخص فيما ا ودةإل ا ة مص

خالل باالقتطاع قامت نة30ال العيّ سلمھ من   )18(. يوما
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رقم القانون ام ألح طبقا و غذية جودة ع الرقابة مة م إطار و مثلما03 -09ذا،

املادة و31تقول خ توار فيھ تّبن و ن تدوّ املعاينة، محضر و محضر ر بتحر الغش قمع أعوان يقوم ،

الر  صفةأماكن و ة و جانب إ ا، املتعلقة ات العقو و لة امل املخالفات ع، الوقا املنجزة، قابة

يقوم حيث بحضوره ذلك و ا، املع ل املتدخّ عنوان و شاط و سب و بالرقابة، قاموا الذين عوان

عوان و و   .بتوقيعھ

مخالف: ثالثا عند الغش قمع أعوان طرف من املتخذة الغذائيةالتداب القياسية املواصفات   ة

رقم القانون ام ألح طبقا املشّرع ل رقم03 -09خوّ التنفيذي ألعوان39 -90واملرسوم

تتوفر ال الك لالس املوضوعة الغذائية املواد أو فعليا م ل ت ث و تّبن م الغش وقمع ودة ا رقابة

ال اتخاذ أو تطبيق ة املطلو القياسية املواصفات تيةع التحفظية غي: تداب ز، ا يداع،

ا مراعا عدم ت ث ال الغذائية شأة امل شاط ل املؤقت التوقيف تالف، التوجيھ، إعادة املقصد،

مرتكب ل املتدخّ ع ص غرامة فرض ورة املذ التداب جانب إ م يمك كما ة املطلو للمواصفات

  .املخالفة

ذه الص غرامة رقمو القانون بموجب املشّرع ا استحد ة إدار ة ا03 -09عقو يوقع ،

الغذائية باملواد املاسة القانون ذا ا عل املنصوص املخالفات إحدى مرتكب ع الغش قمع أعوان

املادة تقول كما ا فرض يمكن ال أنھ القانون 87إال ذا   :من

إم*  ا صاح عرض لة امل املخالفة انت تتعلقإذا وإما املالية، ة العقو غ أخرى ة عقو إ ا

مالك أو اص لأل ب مس ضرر ض   .بتعو

الص* غرامة إجراء قل ع ا إحدا تطبق ال ال املخالفات عدد   .حالة

العود* املادة .حالة حسب الغرامة مبلغ رقم88يحدد القانون ي03-09من يأ   :كما

سالم- عدام املادةا ا عل املعاقب الغذائية املواد أعاله71ة القانون   .دج300.000: من

املادة - ا عل املعاقب ية ال والنظافة النظافة عدام أعاله72ا القانون   .دج200.000: من

املادة- ا عل املعاقب الغذائية املواد أمن عدام أعاله73ا القانون   .دج300.000: من

املادةغيا - ا عل املعاقب الغذائية املنتوجات وسم بيانات أعاله78ب القانون   .دج200.000: من

املادة جاء كما يدفع املخالف92و إقامة ان مل الضرائب قابض لدى واحدة مرة القانون نفس من

ن الثالث أجل املخالفة ان م لم) 30(أو وإذا نذار، خ تار ت ال وريوما املذ جل سدد
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املختصة القضائية ة ا إ املحضر تنق. يرسل العمومية الدعوى فإن سديد، ال حصل لو أما

ذلك   )19(. ع

من املمارسة الغذائية املواد شأن ودة ا رقابة نطاق أن لھ ھ التنو ب ي ما أن إال

ا ذه عند يقف ال الغش قمع و ودة ا رقابة أعوان اطرف م فقط جانب ور املذ إذ ومثلما. دود،

علق لو كما كة، مش فرق إطار أيضا يمارس أن يمكن مستقلة، بصفة يمارس ي الرقا العمل أن

املواد مطابقة تقييم وراء دائما سعيا ي، يوا ا صل ذات الغذائية واملواد املستوردة، باألغذية مر

شأ املقررة للمواصفات   .االغذائية

  خاتمة

أن القول بھ أختم و إليھ توصلت  :ما

تّبن- ما و و ا، مراحل افة الك لالس وضعھ عملية تحيط الغذاء مجال القياسية املواصفات

رقم التنفيذي املرسوم نصوص وتحليل قراءة العامة53 -91من ية ال الشروط يخص أنھ بما

غذ عرض عملية عند ا مراعا الكالواجب لالس ا. ية املعمول التنظيمية النصوص عن فضال

ا ل التعرض سع ال و جدا ة كث قدمت كما و حذا ع غذائية مادة ل ب اصة ا املجال ذا

املساحة  .ذه

الغذائية- املواد ع ودة ا رقابة ساس و ول املطلب القياسية   .املواصفات

ود- ا رقابة عالمتؤدي ع القياسية املواصفات ام إح فرض مية من ة كب درجة ع دورا ة

 .غذية

لك- املس و الغذاء عن ول الدفاع خط القياسية   . املواصفات

سليمة،- ية، أغذية زائري ا لك للمس تقدم و الغذاء، تح أن القياسية املواصفات شأن من

الذي ودة ا بمستوى و بمواصفاتآمنة الغذائية املواد معظم خص قد املشرع أن و سيما بھ يرغب

شرط ن تق ماية ا ذه أن غذية، جميع ا ف ك ش ال العامة املواصفات جانب إ ية

الك لالس الوضع عملية ل متدخّ ص ل طرف من ا مراعا و القياسية باملواصفات ام  . ل

امل تبقى ذا فإنـيمع لـذا افية، غ الغذائية املواد ا توافر املطلوب ة زائر ا القياسية واصفات

الشأن   :أقتـرح

بتكنولوجيا- يتعلق ما ا م خصوصا الغذاء مجال القياسية املواصفات من د املز وضع ضرورة

وراثيا ندس امل والغذاء املضافة، املواد يولوجيتھ، ميكرو يمنةفامل. الغذاء، مع اليوم الغذائية واد
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السمية ذات أو املسرطنة املركبات ضمن ا أغل تصنف ال و ا تركيب ع الصناعية املضافات

و ا غاي عن تحول س ملزمة و صارمة ية بضوابط تضبط لم ما سبارتام و ن ار الس الشديدة

قاتلة سموم إ سم ا ا   .وظائف

ضرورة أيضا أرى   : مثلما

رقم- التنفيذي املرسوم اق يحقق53-91إ بما جوانبھ عض ن تحي مع أخرى عامة بمواصفات

الغذاء وتكنولوجيا صناعة حاضرا واملستجد   .املالئمة

رقم- التنفيذي املرسوم ن حاليا،39 -90تحي املفعول الساري لك املس حماية قانون و يتالءم بما

املستحدث و كذلك يتالءم ما الــو كنظام اليوم الغذاء   ).HACCP(عالم
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