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 حد على السلطاتو األفراد اهتمام من كبريا جزءا الغذاء سالمة موضوع أصبح

 يف خاصة احلايل القرن خالل الكبري العلمي التقدمو الغذائي الوعي لزيادة نتيجة سواء،

 تناول نتيجة تصيبه قد اليت األمراض من الكثري ومعرفة الفرد بصحة اإلملام جمال

 منها جديدة صناعات ظهور مع األخطار هذه تفاقمت فقد املغشوشة، أو الفاسدة األغذية

 عن ناهيك واسع، جتاري نطاق على األغذية مؤسسات نشوءو اهز، نصف أو اهز الغذاء

 الذين األشخاص عدد ازديادو السريعة الوجبات مطاعمو األغذية بيع أماكن انتشار

 عمر إلطالة السبل أفضل عن البحث إىل أدى الذي األمر منازهلم، خارج غذاءهم يتناولون

 الغذاء إنتاج يف الصناعية املوادو األطعمة يف احلافظة املواد باستخدام الغذائية املادة

 يدعونا ما وهو الغذائية، املعاجلةو احلفظ طرق يف جديدة تقنيات دخول إىل باإلضافة

 خالل من الظواهر هذه احتواء من اجلزائري املشرع متكن مدى حول التساؤل طرح إىل

 مطابقةو سليمة غذائية مادة على املستهلك حصول لضمان القانونية اجلوانب كافة تنظيم

 أساسيني، حمورين خالل من عليه اإلجابة ستتم ما هوو .املعتمدة املعايريو للمواصفات

 االلتزامات إىل الثاين يف نتطرقو الغذائية بالسالمة االلتزام مفهوم األول يف ندرس حيث

 املادة ضبط طريق عن هذاو الغذائية السالمة ضمان جمال يف املتدخل عاتق على الواقعة

 يف التحليلي الوصفي املنهج على أساسا يستند منهجي إطار وفق لدينا املتوفرة العلمية

  .متعددة معطيات بني الدمج

  املستهلك، القياسية، املواصفات اجلودة، الغذائية، السالمة 

  .املتدخل
Résumé: 

Le sujet de la sécurité alimentaire est devenu une grande partie de l’intérêt 

des individus et des autorités. Ce qui est consécutif à l’élargissement de la 

sensibilisation nutritionnelle et le développement scientifique foudroyant que 

témoigne ce siècle, surtout dans le domaine sanitaire de l’individu et la conscience 

des maladies capable de l’atteindre à cause des consommations des aliments pourris. 

Ces risques se sont aggravés par l’apparition de nouveaux produits comme les 

aliments prés à consommer, les produits semi- élaborés et l’établissements des 

institutions alimentaire sur un champs commercial large, ainsi que la prolifération 

des lieux de vente alimentaire, de restaurants, fast-food et l’augmentation du 
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nombres des personnes prenant leurs repas en dehors de chez sois. Ce qui a abouti à 

la recherche des meilleurs moyens pour conserver la matière alimentaire en utilisant 

les additifs et les produits industriels. En outre, l’emploie de nouvelle techniques de 

conservation et de traitement alimentaire. Cela ne conduit à questionner la capacité 

du législateur algérien de contenir tout ces phonèmes par l’organisation de tout les 

aspects juridique pour assurer l’obtention du consommateur des aliments plus sures 

correspondant aux caractéristiques et normes certifiés. On accède à y répondre par 

deux parties principales dont on traite dans l’une le concept l’obligation de la 

sécurité alimentaire et son contrôle tout en respectant ses exigences dans l’autre 

partie par la mise au point de la matière scientifique disponible selon un cadre 

systématique qui est basé sur une approche descriptif et analytique dans la 

combinaison des données différentes. 

  
 ميكن فال احلياة، يف حلقه مكمل حق هو الغذاء على احلصول يف اإلنسان حق إن

 من آمنةو كافية كمية على احلصول دون العقليةو اجلسمية قدراته ينمي أن لإلنسان

 الكثري ذلك يف وتبذل ملواطنيها الغذاء تامني إىل العامل دول كافة تسعى ذلك وعلى الغذاء،

 سيؤدي الغذاء سالمة يف تفريط أي أن إذ وجودته، الغذاء سالمة لضمان واملال اجلهد من

 على تنعكس سلبية آثار من عنه ينتج ما على عالوة للفرد بالغة أضرار حدوث إىل حتما

 الغذاء على للرقابة البالغة األمهية تأيت هنا منو الوطنية، مقتصدااو األمم تقدم

 خلوهو جودته علىو الغذائية قيمته على تؤكد اليت املعتمدة للمواصفات مطابقته لضمان

 فعال بشكل مراقبته تتم مل إذ كبرية خماطر على حيتوي قد الغذاء أن خاصة التلوث، من

 النهائي املستهلك إىل وصوله حىتو تداولهو إنتاجه أثناء ا مير اليت اخلطوات طيلة

  .الغذائية السلسلة طول على

 خالل من بوضوح جتسدت اليت احلمائية الرتعة هذه اجلزائري املشرع تبىن لقدو 

 أكثر االهتمام حنو املشرع حققها نوعية قفزة مبثابة اعترب الذي 03-09 رقم القانون

 رقم القانون ظل يف سابقتها من دقةو وضوحا أكثر أحكام طريق عن محايتهو باملستهلك

 جمال يف املستهلك حبماية كبري بشكل اجلديد القانون يف املشرع اهتم حيث امللغى، 02- 89

  :اآليت يف سنتناوله ما وهو األغذية
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  مفهوم االلتزام بالسالمة الغذائية: المبحث األول
 الغذائية بالسالمة االلتزام مفهوم إىل التعرض املبحث هذا خالل من سنحاول 

 اهلدف إىل اإلشارةو عليه يقوم الذي القانوين األساس وحتديد تعريفه إىل بالتعرض

 جمال يف املتدخل عاتق على امللقاة القانونية االلتزامات من االلتزام هذا يعتربو منه،

 ميس خطر أو عيب أي من سليمة غذائية مادة توفري عليه يتعني الذي الغذائي، اإلنتاج

  .املستهلك بصحة

  الغذائية بالسالمة بااللتزام املقصود: األول املطلب

 حق عن متفرعا حقا يعترب إذ اإلنسان حقوق أهم من الغذائية السالمة تعترب 

 )1(الغذائية املواد استهالك من بتمكينه ذلكو وبدنه اإلنسان صحة محاية يف يتمثل أصلي

 مت األساس هذا وعلى ،)2(طبيعية مسوم أو مغشوشة مواد أو ملوثات من اخلالية السليمة

 النباتية والصحة الصحة اتفاقية مثل الشأن هذا يف الدولية االتفاقيات من العديد إبرام

 املستوردة السلع مطابقة بإلزامية تقضي اليتو العاملية التجارة منظمة عن املنبثقة

 ، )3(دوليا عليها املتفق العلمية واألدلة واألسس القواعد على املستندة الصحية للمعايري

 ،2004 سنة اجلزائر عليه صادقت الذي االجتماعية بالسالمة اخلاص )4(والربوتوكول

 املباشرة وعالقته ألمهيته نظرا املوضوع هلذا تصدت اليت احمللية التشريعات عن ناهيك

   .صحتهو املستهلك الفرد مبصلحة

 نص على بالسالمة العام االلتزام يؤسس طويلة ملدة القضاءو الفقه ظل لقدو 

 املتعاقد إلزام على العقد يقتصر ال:" انه على تنص اليت املدين القانون من 107/2 املادة

 العدالةو العرفو للقانون وفقا مستلزماته من هو ما أيضا يتناول بل فحسب، فيه ورد مبا

                                                
 مادة كل: "بأا 03-09 القانون من 02 فقرة 03 املادة نص حسب نص يف الغذائية املادة عرفت )1(

 املواد كلو املضغ علكو املشروبات ذلك يف مبا احليوان أو اإلنسان لتغذية موجهة خام أو جزئيا معاجلة

 "التبغ مواد أو التجميل ومواد أدوية شكل يف فقط املستخدمة
 اجلديدة، اجلامعة دار البيئة، تشريعات يف التلوث من الغذاء سالمة يف احلق إمام، عبده حممد حممد )2(

 .26ص مصر، اإلسكندرية،
 املستهلك محايةو األغذية سالمة على الرقابة تشريعاتو نظم دليل الزراعية، للتنمية العربية املنظمة )3(

 .28ص ،2006 ديسمرب العريب، الوطن يف
 حول قرطاجة بروتوكول على املصادقة يتضمن ،2004 جوان 08 يف مؤرخ 170- 04 رقم بروتوكول )4(

 .2004 جانفي 28 يف مبونتريال املعتمدة اإلحيائية السالمة
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 تطور أمام الغاية هذه حتقيق يف العامة القواعد عجز أن إال ،"االلتزام طبيعة حبسب

 جعل الذي األمر لألخطار، مصنعة أداة أصبحا الذي التكنولوجيو االقتصادي النظام

 إذ االلتزام هذا بشأن النظر إعادة إىل يلجأ التشريعات باقي غرار على اجلزائري املشرع

 سالمة نطاق يف– بالتفصيل ينظمهاو املسألة هذه يعاجل قانون ضمن تكريسه على عمل

 حبماية املتعلق 02-89 رقم القانون يف السالمة التزام على النص مت حيث ،-األغذية

 املتعلق 2009 فيفري 25 يف املؤرخ 03-09 رقم اجلديد القانون يف مث امللغى، املستهلك

 االلتزام هذا مفهوم ضبط خالله من املشرع حاول الذي )1(الغش قمعو املستهلك حبماية

 أمن كإلزامية جديدة مبفاهيم جاء حيث شروطه،و مضمونهو أطرافه حتديد طريق عن

  .صحتهاو الغذائية للمواد الصحية النظافةو النظافة إلزاميةو املنتوج

 قانون من 04 املادة نص يف القانوين أساسه الغذائية بالسالمة االلتزام جيدو 

 الغذائية املواد وضع يف متدخل كل على جيب:" انه على تنص حيث املستهلك، محاية

  "املستهلك بصحة تضر أال على والسهر املواد هذه سالمة إلزامية احترام لالستهالك

 وضع طريق عن للمستهلك املقررة احلماية تقوية إىل بالسالمة االلتزام يهدفو 

 أو السوق يف خطرة أو ضارة منتوجات ظهور منع منها الغاية وقائي، طابع ذات قواعد

 عيوب من فيها ما بسبب تلحق منتجات بطرح يقوم الذي واملوزع املنتج مسؤولية تقرير

  .)2(يستهلكها أو يستعملها ملن الضرر

  الغذائية السالمة تعريف: أوال

 الذي البيئي أو امليكروبيلوجي التلوث عوامل مجيع من خلوه الغذاء بسالمة يقصد 

 الذايت االحناللو التلف عوامل ذلك يتضمنو املستهلك بصحة ضار غذاء إىل حيوله

 فمن تناوله، أو الغذاء إعداد عند ضرر بأي املستهلك إصابة عدم على تأكيد هي كذلكو

                                                
 رقم رمسية جريدة الغش، قمعو املستهلك حبماية يتعلق 2009 فيفري 25 يف مؤرخ 03- 09 رقم قانون )5(

 .2009 مارس 08 بتاريخ ،15
 أطروحة مقارنة، دراسة العقدية، املسؤولية تطور إطار يف االلتزام نظرية الرشيدي، فالح سليمان حممد )6(

 .48 ص ،1988 فلسطني، مشس، عني احلقوق، كلية وراه،دكت
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 اإلعدادو التوزيعو التخزينو التصنيعو اإلنتاج أثناء الظروف مجيع تكون أن الضروري

  .)1(اإلنسان صحة على خماطر أي يسبب ال حىت الصحية للشروط ختضع للغذاء

 اجلهات املنتج، املستهلك، من كل نظر وجهة من الغذاء سالمة مفهوم خيتلفو

 غريو طازجو صحيو طبيعي غذاء يف يرغب فاملستهلك العلمية، اجلهات كذاو الرقابية

 الالزمة احلافظة املواد مثل إضافات وبدون والسكر امللحو الدهون قليلو باحلرارة معامل

 يبحث بينما. املخاطر من خال غذاء إىل يتطلع انه أي. التخزين أثناء صالحيته إلطالة

 استخدام مع كبرية بكميات الغذاء بإنتاج يقوم ألنه املقبولة املخاطر عن) املنتج( الصانع

 املوادو املرغوب الطعمو اجلذاب املظهر حتقيقو التصنيع لسهولة الالزمة اإلضافات

 مراعاة مع ا املوصى املواصفات إطار يف حفظه فترة إلطالة ا املسموح احلافظة

 بني املوازنة اجل من املشرع يتخل الصعبة املعادلة هذه أمامو. االقتصادية النواحي

  .)2(الطرفني مصلحة

 يف 03 املادة نص خالل من الغذائية املنتوجات سالمة اجلزائري املشرع عرفو 

" أا على الغش قمعو املستهلك حبماية املتعلق 03-09 رقم القانون من السادسة فقرا

 مواد أو مللوثات غذائية مادة يف خطر بدونو مقبولة مستويات يف وجود أو كلي غياب

 بصورة بالصحة مضرا املنتوج جعل بإمكاا أخرى مادة أية أو طبيعية مسوم أو مغشوشة

 من وقايته ضمان خالل من املستهلك محاية أراد املشرع أن نرى هنا منو" مزمنة أو حادة

 األساسية العناصر من تعد األفراد صحة محاية ألن املنتوجات تسببها قد اليت املخاطر

  .)3(العام النظام عليها يقوم اليت

  الغذائية السالمة عناصر: ثانيا

 حيث التقييس،و اجلودة ومها أال أساسيني بعنصرين الغذائية السالمة ترتبط 

 األخري هذا خيضع مل إذا الغذاء بسالمة القول ميكن فال باآلخر، منهم كل يتأثر

                                                
 الزراعة علوم كلية التغذية،و األغذية علوم قسم الغذاء، سالمةو الغذائي األمن صدقي، حممد هناء )7(

 .07ص االنترنت، على منشور مقال األردن، الريموك، جامعة األغذية،و
 البيئية، للدراسات أسيوط جملة ،)اهلاسب( الغذاء لسالمة احلديث النظام املالك، عبد حممد اشرف )8(

 .40ص ،2008 مصر، ،32 العدد
 احلقوق كلية ماجستري، مذكرة اخلدمة،و املنتوج جودة يف للمستهلك التشريعية احلماية مركب، حفيزة )9(

 .24- 23ص ،2001 اجلزائر، عكنون، بن ن
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 بني العالقة أن فاملالحظ مث منو للجودة، األساسي احملدد تعترب اليت القياسية للمواصفات

  .تكاملية عالقة هي التقييسو اجلودة عنصريو األغذية سالمة

 ا يقصدو: اجلودة مت اليت للمواصفات حمققة بصورة بصورة السلعة إنتاج 

 أا على أيضا تعرف كما ،)1(املستهلكني الحتياجات مسبقة دراسات على بناء إعدادها

 أساسا تكون حمددة خصائص إىل املنتج بشأن العمالء توقعاتو احتياجات ترمجة

 .)2(توقعاتهو حاجاته يوافق مبا للعميل تقدميهو املنتج لتصميم
 اإلدارة على يقتصر الو العاملني مجيع فيه يشترك مجاعي نظام اجلودة نظامو 

 العناصر كافة بني تكاملي نظام هي إمناو وحدها، اجلودة مراقبة إدارة مثل وحدها

 السوق، احتياجات مع التوافقو للمنتج النهائي الشكلو السعرو اآلالتو املاديةو البشرية

 اليت الترتيبات فيه حتدد نظام هناك يكون أن جيب املطلوبة اجلودة حتقيق لضمانو

 .املتطلبات بعض مراعاة مع قياسية ملواصفة طبقا املصنع يضعها
 املادة حياة يف أساسيا دورا القياسية املواصفات تؤدي: القياسية املواصفات 

 يف املادة ذه حتيط أا ذلك لالستهالك جيدةو آمنة صحية، عليها، احلفاظو الغذائية

 يف األمانو السالمةو اجلودة مستويات حتدد أا عن فضال لالستهالك، وضعها مراحل كل

 الضوابط من موعة الغذائية املواد إنتاج عملية املشرع خيضع حيث الغذائية، املادة

 مراعاا العملية يف متدخل شخص كل على جيب اليت القياسية املواصفاتو الصحية

 الشأن هذا يف الصادرة القانونية الترسانة خالل من جليا يظهر ما هوو ا االلتزامو

 غرض عملية عند املطلوبة الصحية للشروط احملدد 53-91 رقم التنفيذي املرسوم

 تالمس لكي املعدة باملواد املتعلق 04-91 رقم التنفيذي املرسوم لالستهالك، األغذية

 لشروط احملدد 214- 12 رقم التنفيذي املرسوم املواد، تنظيف مبستحضرات األغذية

 القرار البشري، لالستهالك املوجهة الغذائية املواد يف الغذائية املضافات استعمال كيفياتو

 لبعض امليكروبيولوجية باملواصفات املتعلق 1994 يوليو 23 يف املؤرخ املشترك الوزاري

                                                
 ،2003 اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة ،)املمارساتو املبادئ( البيئية اإلدارة صاحل، محدي نادية )10(

 .207ص
 الدراساتو البحوث جملة نظافته،و املنتج جودة لتحقيق كآلية البيئية اإلدارة نظام محيدة، حسن )11(

 .235ص ،2012 البليدة، جامعة الثاين، العدد احلقوق، كلية جملة والسياسية، القانونية
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 بدرجات املتعلق 1999 نوفمرب 21 يف املؤرخ املشترك الوزاري القرار الغذائية، املواد

 .)1(الغذائية للمواد املكثف التجميد أو التجميدو التربيد بواسطة احلفظ أساليبو احلرارة
 شكلو القياس وحدات على يأيت ما اخلصوص على تتضمن اجلزائرية فاملواصفات 

 املعايريو الرمزي التمثيلو نوعهاو الكيمياوية خاصيتهاو أبعادهاو تركيبهاو املنتوجات

  .)2(احلياةو الصحية السالمة يف باحلق أساسا ميس األمور هذه احترام عدم الن القياسية

  الغذائية بالسالمة االلتزام أطراف: الثاين املطلب

 طرفيه، حتديد وجب قانونيا، التزاما يعترب الغذائية بالسالمة االلتزام أن مبا 

  .املطلب هذا يف سنتناوله ما هوو به؟ الدائن هو منو التزام ذا املدين هو فمن

  املستهلك: أوال

 هو أحكامه تتضمنها اليت باحلماية الدائن أن املستهلك محاية قانون اقر لقد 

 واكب املستهلك محاية جمال يف تطوره راحل خالل اجلزائري املشرع ،و املستهلك شخص

 تبنته الذي االقتصادي االنفتاح بعد خاصة العامل يف املستهلك محاية حركة تطور كغريه

 ظل يف احلماية هذه كانت حيث املستهلك، حبماية خاص قانوين نص أول صدورو اجلزائر،

 املستهلك ملصطلح يكن ملو املدين القانون ضمن املواد بعض على مقتصرة املوجه االقتصاد

  . السائد هو املشتري مصطلح كان بل املواد هذه يف وجود

 املستهلك تعريف يف الفقهاء اختلف لقد: )3(للمستهلك الفقهي التعريف -1

 :واسع تعريف له وضع من مثةو ضيق بتعريف خصه من فثمة
 من كل هو املستهلك أن يرى حيث الفقه، يف الغالب االجتاه هوو :الضيق التعريف 

 كل ذلك من خيرجو العائليةو الشخصية حاجته إلشباع الالزمة القانونية بالتصرفات يقوم

 .احلرفةو املهنة ألغراض التصرفات هذه بإبرام يقوم من

                                                
 املواصفات يف دراسة الغذائية، املواد جودةو سالمة ضمان يف القياسية املواصفات دور نوي، هناء )12(

 .253-252ص بسكرة، جامعة ،13 العدد املفكر، جملة اجلزائرية، التنظيمية
 دراسة املنتج، ملسؤولية القانونية القواعد ضوء يف املستهلك محاية احلميد، عبد الدسيطي احلميد عبد )13(

 .41ص ،2009 مصر، القانون،و الفكر دار األوىل، الطبعة مقارنة،
 اإلسكندرية، املعارف، منشأة األوىل الطبعة العقد، تكوين أثناء املستهلك محاية عمران، حممد السيد )14(

 .06ص ،1986 مصر،
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 تصرفا يربم من كل االجتاه هذا خالل من باملستهلك يقصدو :الواسع التعريف 

 .املهنية أغراضه يف أو الشخصية أغراضه يف اخلدمة آو املال استخدام أجل من قانونيا
  :للمستهلك التشريعي التعريف -2

 أمهها، القانونية النصوص من العديد يف املستهلك اجلزائري املشرع عرف لقد 

 على منه 03/2 املادة نص يف حتديداو 1التجارية املمارسات ببعض املتعلق 02-04 القانون

 عرضت خدمات من يستفيد أو للبيع قدمت سلعا يقتين معنوي أو طبيعي شخص كل:" انه

 انه على املستهلك حلماية اجلديد القانون يف املشرع عرفه كما ،"مهين طابع كل من جمردةو

 لالستعمال موجهة خدمة أو سلعة جمانا أو مبقابل يقتين معنوي أو طبيعي شخص كل" 

 متكفل حيوان أو آخر شخص حاجة تلبية أو الشخصية حاجاته تلبية أجل من النهائي

  ".به

 على إبقائهو تأكيده يف اجلزائري املشرع موقف أن يتضح أعاله املادتني باستقراء و

 وسع لكنه العائلي،و الشخصي االستعمال إطار يف الطبيعي للشخص بالنسبة املستهلك صفة

 احلماية من يستفيد مستهلكا اعتبارهو املعنوي الشخص بإدراج أكثر احلماية دائرة من

  .)2(له املقررة القانونية

 أن الغش قمعو املستهلك محاية قانون من أعاله 03 املادة خالل من نالحظ كما

 يتم الذين األشخاص إىل ميتد إمناو فقط، أطرافه على يقتصر ال االستهالك عقد

 نص يف ورد كما احليوان أو األخر الشخص اعتبار ينبغي حيث االقتناء عمل لفائدم

  .)3(لفائدم مت االقتناء أن باعتبار احلماية إليهم متتد مستهلكني املادة

 للمستهلك، الضيق املفهوم تبىن اجلزائري املشرع أن نالحظ سبق مما انطالقا و

 شخص استبعاد يفد مما املستهلك لصفة أساسا والعائلي الشخصي االستعمال جعل كونه

                                                
 .2004 جوان 27 بتاريخ ،41 رقم رمسية جريدة التجارية، املمارسات ببعض املتعلق 02- 04 القانون )15(
-90 رقم التنفيذي املرسوم الو املستهلك حلماية العامة بالقواعد املتعلق 02- 89 رقم القانون يدرج مل )16(

 .للمستهلك املقررة احلماية مقتضيات ضمن املعنوي الشخص الغش قمعو اجلودة مبراقبة املتعلق 39
 الكتاب دار الفرنسي، القانون مع مقارنة دراسة املقارن، القانون يف املستهلك محاية بودايل، حممد )17(

 .31ص ،2006 اجلزائر، احلديث،
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 نصت حيث ،254-97 رقم التنفيذي املرسوم به جاء ما )1(الرأي هذا يؤكد ماو املهين،

 النهائي املنتوج املرسوم هذا مفهوم يف االستهالكي باملنتوج يقصد: "انه على منه 02 املادة

 مهين نشاط إطار يف املستعملة املواد تعترب ال هنا منو للمستهلك، الشخصي لالستعمال

  .)2("املرسوم هذا يف استهالكية كمنتوجات

  املتدخل: ثانيا

  :للمتدخل الفقهي التعريف -1

 به يقصدو احملترف،و املعين مصطلحي للمتدخل تعريفهم يف الفقه استعمل لقد 

 هذا كان سواء ما، مهين لنشاط مباشرته يف يتعاقد الذي املعنوي أو الطبيعي الشخص

 األشخاص أم أو األشخاص، أم أو حرفيا أو زراعيا أو جتاريا أو صناعيا النشاط

 لنشاط ممارستهم يف خدمات أو أمواال يعرضون الذين خاصة أو عامة املعنوية أو الطبيعية

  .)3(لصاحبه عيش وسيلة يتخذ نشاط مباشرة انه أو اعتيادي

  :معيارين إىل للمتدخل تعريفها يف تستند أا التعريف هذه على يالحظ ما و

 صفة اكتساب أسباب من تعترب الشروط هذه كانت إنو :االعتيادو االحتراف 

 إذ املستهلك، محاية قانون جمال يف متاما خيتلف األمر أن إال التجاري القانون يف التاجر

 ذه القيام الشخص اعتياد يكفي بل تاجرا يكون أن بالضرورة ليس احملترف أو املهين أن

 مادام انه إال تاجرا، يعترب ال الربح دف يبيعهو الدواء يصنع الذي فالصيديل األعمال

 مواجهة يف عن مسؤوالو مهنيا يعترب فانه املدنية حرفيته نطاق يف املستهلك مع تعامل قد

 هو كما للمتدخل بالنسبة حتقيقه ضروريا ليس الربح حتقيق عنصر أن كما ،)4(املستهلك

 سلعا بتقدمي اخلريية اجلمعيات تقوم فقد التجاري، القانون جمال يف عليه احلال

 .جمانا استهالكية

                                                
 قمعو املستهلك حبماية املتعلق 03- 09 رقم اجلديد لقانون ظل يف املستهلك محاية الصادق، صياد )18(

 .37 ص ،2014-2013 ،1قسنطينة جامعة احلقوق، كلية ماجستري، مذكرة الغش،
 السامة املواد إلنتاج املسبقة بالرخص يتعلق ،1997 يوليو 08 يف املؤرخ 254-97 رقم تنفيذي مرسوم )19(

 .استريادهاو خاص نوع من خطرا تشكل اليت أو
 احلقوق، كلية ماجستري، مذكرة اجلزائري، التشريع يف املستهلك محايةو البيع عقد ، جرعود الياقوت )20(

 .28ص ،2002 اجلزائر، جامعة
 .28ص السابق، جرعود،املرجع الياقوت )21(
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 السلع هذه أمهية كانت مهما لالستهالك العرض يف يتمثل :لالستهالك العرض 

 .لالستهالك املعروضة
 :للمتدخل التشريعي التعريف -2
 به يقصدو املتدخل لفظ احملترف أو املهين عن للتعبري يستعمل اجلزائري املشرع إن 

 كل:"املستهلك محاية قانون من 03-09 رقم القانون من 03/7 املادة نص يف جاء ما حسب

 لعملية بالنسبة أما" لالستهالك املتوجات عرض عملية يف يتدخل معنوي أو طبيعي شخص

 نفس من الثامنة الفقرة يف املشرع عرفها فقد املتدخل ا يقوم اليت لالستهالك العرض

 باجلملة والتوزيع والنقل التخزينو واالسترياد اإلنتاج مراحل جمموع:"بأا املادة

  "وبالتجزئة

 03/1 املادة يف املتدخل عن للتعبري االقتصادي العون مصطلح املشرع استعمل كما 
 االقتصادي العون:" التجارية املمارسات على املطبقة بالقواعد املتعلق 02-04 القانون من

 يف نشاطه ميارس القانونية صفته كانت أيا خدمات مقدم أو حريف أو تاجر أو منتج كل هو

  "اجلها من تأسس اليت الغاية حتقيق بقصد أو العادي املهين اإلطار

 تعداد يضع مل الغش قمعو املستهلك محاية قانون يف املشرع أن يالحظ ماو 

 املرسوم من 02 املادة لنص بالعودةو لالستهالك، املنتوجات عرض عملية يف للمتدخلني

 عدد قد املشرع أن جند ،)1(اخلدماتو املنتوجات بضمان املتعلق 266- 90 رقم التنفيذي

  :منهم نذكر لالستهالك املنتوج عرض عملية يف املتدخلني بعض

 من مكرر 140 املادة نص يف ال للمنتج تعريفا اجلزائري املشرع يضع مل :املنتج 

 يف عيب عن النامجة األضرار عن مدنيا املنتج مبساءلة اكتفى حيث املدين القانون

 حبماية املتعلق القانون يف الو املستهلك، وسالمة أمن بضمان ملزما باعتباره منتجاته،

 من األخري هذا اعتربت اليت منه 03 املادة نص خالل من للمنتج إشارته رغم املستهلك،

                                                
 اخلدمات،و املنتوجات بضمان املتعلق 1990 سبتمرب 15 يف املؤرخ 266-90 رقم التنفيذي املرسوم )22(

 .1990 سبتمرب 19 بتاريخ ،40 رقم الرمسية اجلريدة
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 غاية إىل اإلنتاج مراحل مجيع تشمل اليتو املنتوج عرض عملية يف املتدخلني ضمن

 .)1(لالستهالك ائيا عرضها
:" املدين التقنني من 6-1386 املادة نص خالل من عرفه فقد الفرنسي املشرع أما 

 املنتوج تركيب يف يدخل جلزء الصانعو األولية للمادة واملنتج النهائي للمنتوج الصانع

  .النهائي

  :املنتج حكم يف يعترب

 مميزة أخرى عالمة أي أو التجارية عالمته أو امسه، بوضع يقوم حمترف كل -

 .املنتوج على
 وعد مع التأجري أو البيع بغرض األوريب االحتاد إىل منتوجا يستورد حمترف كل -

 .)2("املنتوج توزيع أشكال من آخر شكل أي أو بدونه أو بالبيع
 يف شأنه املستهلك محاية قانون يف الوسيط اجلزائري املشرع يعرف مل :الوسيط 

 التوزيع أو اإلنتاج عمليات يف بالتوسط يقوم الذي الشخص هو فالوسيط املنتج، شأن ذلك

 .)3(لالستهالك املنتوج وضع مراحل كل فو
 أو صانعها أو منتجها من السلعة نقل عملية يتوىل شخص كل هو :املوزع 

 .)4(اجلملة نصف أو باجلملة البائع إىل األول مستوردها
 عليه وجب مث منو اخلارج من املنتوجات استرياد بعملية يقوم من هوو :املستورد 

 ا املعمول الدوليةو القانونية املواصفات على توفرها للمنتوجات استرياده عند يراعي أن

 .)5(السالمة ملتطلبات يستجيب املنتج أن يتأكدو

                                                
 مكرر 140 املادة نص على التعليق اجلزائري، القانون يف للمنتج املدنية املسؤولية العيشي، الرمحن عبد )23(

 احلقوق، كلية جملة الثاين، العدد السياسية،و القانونية الدراساتو البحوث جملة املدين، القانون من

 .109ص ،2012 البليدة، دحلب، سعد جامعة
 السياسية،و القانونية الدراساتو البحوث جملة املستهلك، بإعالم املنتج التزام حورية، زاهية يوسف سي )24(

 .90ص ،2012 البليدة، دحلب، سعد جامعة احلقوق، كلية جملة الثاين، العدد
 مذكرة الغش، قمعو املستهلك محاية قانون ضوء يف املستهلك سالمة بضمان املتدخل التزام نوال، شعباين )25(

 .18ص ،2012 وزو، تيزي معمري، مولود جامعة احلقوق، كلية ماجستري،
 .19 ،ص نفسه املرجع )26(
 .20ص نفسه، املرجع )27(
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415  واحلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق   
 -بسكرة  - جامعة حممد خيضر

 













 

 شخص كل انه على التاجر التجاري، القانون من األوىل املادة عرفت لقد :التاجر 

 خبالف القانون يقض مل ما له، معتادة مهنة يتخذهو جتاريا عمال يباشر معنوي أو طبيعي

 جيدا املستهلك يعرفه الذي املتدخل هو النهائي شكله يف املنتوج يبيع الذي التاجرو ذلك،

 الذي املنتوج جيدا يعرف الذي املتخصص التاجرو العادي التاجر بني املشرع يفرق ملو

 .)1(يبيعه
  

االلتزامات الواقعة على عاتق المتدخل في مجال ضمان سالمة  :المبحث الثاني
  األغذية

 كل على جيب أنه على الغش قمعو املستهلك محاية قانون من 04 املادة نصت لقد 

 عدم على السهرو سالمتها مراعاة لالستهالك الغذائية املواد وضع عملية يف متدخل

 على املترتبة االلتزامات إىل التعرض املبحث هذا خالل من سنحاولو باملستهلك إضرارها

  .للمستهلك الغذائية السالمة ضمان خيص فيما املتدخل

  لالستهالك وضعها قبلو إعدادها أثناء الغذائية املواد سالمة ضمان: األول املطلب

 بالنظافة االلتزام لالستهالك الغذائية املواد وضع عملية يف متدخل كل على جيب 

 األخص وعلى مطابقتها،و سالمتهاو الغذائية للمواد الصحية والنظافة العام إطارها يف

 بشكل املستهلك بصحة إضرارها عدم على والسهر املواد هذه سالمة إلزامية مبدأ احترام

  )2(عام

  :تكوينها عند الغذائية املواد سالمة ضمان: أوال

 :الغذائي اإلنتاج جمال يف املستخدمني نظافة -1
 إىل تؤدي اليت األسباب اكرب من الغذائية املواد تصنيع جمال يف املستخدم يعترب 

 منو هلا، ومالمسته الغذائية باملادة املباشر الحتكاكه نتيجة الغذائية املواد فسادو تلويث

 أماكن عن فضال مستخدميه، بنظافة يتعلق فيما صارم يكون أن املتدخل على وجب هنا

  .اخل...التخزينو واملعاجلة التصنيع وحمالت

                                                
 .20ص السابق، املرجع )28(
 الدراساتو البحوث جملة املستهلك، محاية لتأطري املتدخل ضد املتخذة التحفظية التدابري ، رواب مجال )29(

-185ص ،2012 البليدة، دحلب، سعد جامعة احلقوق، كلية جملة الثاين، العدد السياسية،و القانونية

186. 



         

416  احلريات يف األنظمة املقارنةو خمرب احلقوق   
  -بسكرة  -جامعة حممد خيضر 

 

 الصحية بالشروط املتعلق 53- 91 رقم التنفيذي املرسوم جاء األساس هذا علىو 

 اشتراط خالل من املسألة هذه وضبط لالستهالك، األغذية عرض عملية عند املطلوبة

 به قضت ما هوو الصحية الشروط على الغذائي اإلنتاج جمال يف العاملة اليد توفر

  :)1(املرسوم هذا من 24و 23 املادتني

 لتداول عملهم منصب حبكم وأبدام ثيام بنظافة الفائقة العناية لواجب اخلضوع -

 .األغذية
 أي متنع أن شأا منو مالئمة العمل أثناء الرأس أغطيةو العمل مالبس تكون أن جيب -

 .لألغذية تلوث
 وسالمة النظافة على تؤثر أن ميكن اليت الصحية غري العاداتو التصرفات إتيان عدم -

 .البصقو الطعام تناول التبغ، تناول كالتدخني، ا العمل وحميط الغذائية املادة
 الصحة وزارة طرف من املقررة التطعيم لعملياتو دورية طبية لفحوص اخلضوع -

 .السكانو
 الطبية الفحوصات بإجراء االلتزام تنفيذ على كداللة الطبية الشهادات امتالك -

 .أخرى جهة من مستخدم لكل الصحية احلالة علىو جهة من الدورية
 :وراثيا املعدلة الغذائية املواد من املستهلك سالمة ضمان -2
 على تعمل حيث اجلديدة األلفية حتديات من الوراثية اهلندسة أصبحت لقد 

 عنها ترتب مما حلها، عن التقليدية التقنيات عجزت اليت الزراعية املشكالت معاجلة

 اجل من اجلنسيات، املتعددة الشركاتو املتقدمة الدولو النامية الدول بني صراعات

 جمال يف األعمال من جديد كنوع احليوية اجلارة فظهرت الوراثية املوارد على السيطرة

 عصرنا يف العلمية الثورة عرفتها اليت املتسارعة للوترية نتيجة الدويل االقتصادو التجارة

  .)2(احلاضر

 24 يف مؤرخ قرار املشرع اصدر الوراثية، للهندسة احملتملة األخطار من ختوفاو 

 وراثيا، املعدلة النباتات استعمالو تسويقو توزيعو وإنتاج استرياد حيظر 2000 دسيمرب

 االستعمال ذات النباتات إلنتاج ترخيص على املنتج حصول اجلزائري املشرع ألزم كما

                                                
 .555ص السابق، املرجع نوي، هناء )30(
 الدراسات جملة وراثيا، املعدلة الغذائية املواد من املستهلك امنو سالمة ضمان ، محيدة بن نبهات )31(

 .379ص ،2016 ثليجي،االغواط، عمار جامعة احلقوق، كلية ،04 العدد السياسية،و القانونية
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 مبواد املكلفة اللجنة استشارة بعد النباتية، بالصحة املكلفة السلطة متنحه الفالحي،

  .)1(الفالحي االستعمال ذات النباتية الصحة

 10ر يف املؤرخ 05-11 رقم التنفيذي املرسوم من 05 املادة نص يف املشرع نص كما 

 2006 يوليو 09 يف املؤرخ 247-06 رقم التنفيذي للمرسوم املتممو املعدل ،2011 يناير

 شروطو والشتائل البذور وأصناف ألنواع الرمسي للفهرس التقنية اخلصائص حيدد الذي

 وراثيا املعدلة األصناف تسجيل مينع انه على تسجيلها شروطو كيفياتو نشرهو مسكه

 ما وهو والشتائل البذور وأصناف ألنواع التقنية للخصائص احملدد الرمسي الفهرس ضمن

 .وراثيا املعدلة الغذائية باملواد يتعلق فيما اجلزائري املشرع موقف يؤكد
  :مقبولة غري ملوثات ا غذائية مواد وضع جتنب -3

 على حتتوي غذائية مواد وضع بإمكانية املتدخل ألزمو الشأن هذا يف املشرع تدخل 

  .)2(احليوانيةو البشرية للصحة محاية مقبولة بكمية لكنو ملوثات

 تلوث اليت امليكروبيولوجية العناصرو اجلراثيم تلك ا املسموح بامللوثات يقصدو 

 أن باعتبار املستهلك بصحة اإلضرار إىل يؤدي ال معينة بنسب التقيد لكنو الغذائية املادة

 القرار من 08 املادة حددت املثال سبيل على الغذائية، املادة إلنتاج ملزمة تكون إضافتها

 عدد على عرضهو لالستهالك املعد احلليب أنواع بعض مواصفات بتحديد املتعلق الوزاري

 اعترب إالو احلليب إلنتاج الضرورية الدمسة املواد نسبةو الكثافةو اإلمجايل البكترييا

 احتواء عدم ضرورة على املادة نفس نصت كما اإلنسان، بصحة ضارو سليم غري احلليب

  .مئوية درجة 30 يف املتأقلمة احليوانية اجلراثيم من عدد على احلليب

 :ا املسموح الغذائية باملضافات التقيد -4
 املضافة املادة نوع حسب الغذاء يف الغذائية اإلضافات استخدام أهداف تتنوع 

 يف غذائية كمادة عادة تستهلك ال اليت املواد الغذائية باملضافات يقصدو إليها، احلاجةو

                                                
 .389-388ص السابق، املرجع محيدة، بن نبهات )32(
 .الغش قمعو املستهلك حبماية املتعلق 03-09 رقم القانون من 04 املادة انظر )33(



         

418  احلريات يف األنظمة املقارنةو خمرب احلقوق   
  -بسكرة  -جامعة حممد خيضر 

 

 صناعتها مراحل من مرحلة أي يف الغذائية املادة إىل عمدا تضاف إمناو ذاا، حد

  .)1(إنتاجهاو

 حلفظها الزمة ألا إما الغذائية املواد يف املضافات هذه بإضافة املشرع مسح لقد و

 حدوث تأخريو طعمها ثباتو حفظها مدة إطالة يف هاما دورا تلعب اليت احلافظة كاملواد

 ما طريق عن جاذبيتهاو مظهرها حتسني اجل من أو ،)2(الغذائية للمادة امليكرويب الفساد

 الشرائي السلوك على التأثري يف هاما دورا تلعب األخرية هذه أن باعتبار بامللونات، يسمى

  .للمستهلك

  ملالمستها املعدة املواد سالمة بضمان الغذائية املواد سالمة ضمان: ثانيا

 ضرورة على املستهلك حبماية املتعلق 03-09 رقم القانون من 07 املادة نصت 

 اآلالت من غريهاو التغليفو العتادو اللوازمو التجهيزات من األغذية سالمة محاية

 سالمة على خطرا يشكل مما إفسادها إىل تؤدي أن ميكن اليتو ملالمستها املخصصة

  .املستهلك

 حدد لقدو ملالمستها، املعدة املواد بسالمة إال الغذائية املادة سالمة تكتمل فال 

 لكي املعدة باملواد املتعلق 04- 91 رقم التنفيذي املرسوم خالل من ذلك كيفيات املشرع

 ضمان املتدخل على يتعني هنا منو ،)3(املواد هذه تنظيف مبستحضراتو األغذية تالمس

 جاهزة لتصبح تنظيفها بشروط االلتزام طريق عن األغذية ملالمسة املعدة املواد سالمة

  .األخرية هذه لتالمس

  التسليمو التجهيز احتياطات مبراعاة الغذائية املواد سالمة ضمان: ثالثا

  :التجهيز خيص فيما -1

 ضرورة على الغش قمعو املستهلك محاية قانون من 07 املادة يف املشرع نص لقد 

 املادة جتهيز يتم حيث سالمتها، لضمان الغذائية املادة جتهيز أثناء معينة شروط مراعاة

                                                
 شروط حيدد الذي 2012 ماي 05 يف املؤرخ 214-12 رقم التنفيذي املرسوم من 03 املادة انظر )34(

 رقم رمسية جريدة البشري، لالستعمال املوجهة الغذائية املادة يف الغذائية املضافات استعمال كيفياتو

 .2012 ماي 16 يف مؤرخة 30
 .55ص السابق، املرجع ، شعباين نوال )35(
 األغذية تالمس لكي املعدة باملواد املتعلق 1991 جانفي 09 يف املؤرخ 04-91 رقم تنفيذي مرسوم )36(

 .1991 جانفي 23 بتاريخ ،04 رقم الرمسية اجلريدة املواد، هذه تنظيف ومبستحضرات
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 حيرص أن عليه وجب سالمتها املتدخل يضمن حىت هنا منو تغليفهاو بتعبئتها الغذائية

 يفسد ما على التغليفو التعبئة عملية يف تدخل اليت التجهيزات هذه احتواء عدم على

 رقم التنفيذي املرسوم املشرع اصدر بالتغليف، اخلاصة القواعد جمال ففي الغذائية، املواد

 مواد الحتواء املخصصة للمغلفات التقنية املواصفات ضبط كيفيات احملدد 210- 04

  .)1(لألطفال معدة أشياء أو مباشرة غذائية

 االلتزام ضرورة على الذكر السالف 04-91 رقم التنفيذي املرسوم نص كما 

 13 ،06،12 املواد خالل من ذلكو احملضرة أو املنتجة األغذية لتوضيب تقنية مبواصفات

  :)2(التالية املسائل مراعاة املتدخل على جيب حيث منه،

 للرطوبة عازلة نقية، نظيفة، تكون أوعية أو تغليفات يف الغذائية املادة توضيب -

 .احملفوظة املادة كمية أو ملقدار كافية سعة وذات مغلفة
 تركيب يف مقبول غري تغيري عنها ينجر أن ميكن تغليفات أو أوعية استعمال عدم -

 .الثابتة العضوية خصائصها فساد أو الغذائية املادة
 غري أو غذائية أخرى منتجات المست أنو سبق تغليفات أو أوعية استعمال عدم -

 .غذائية
 طبيعة ضرورته تفرض اليت الرزم عالف مكان اجلرائد ورق استعمال مينع -

 .الغذائي املنتوج
 أو فساد أو تلوث أي متنع أن شأا من شروط يف الغذائية املادة توضب أن وجوب -

 .فيها دخيلة جلراثيم تنام أو هلا تدهور
 :التسليم خيص فيما -2
 وضع عملية يف األخرية املرحلة تعترب اليت الغذائية املادة لتسليم بالنسبة أما 

 املتدخل، عاتق على الواقعة االلتزامات من بدورها تعترب فهي لالستهالك، الغذائي املنتوج

 الصحية بالشروط املتعلق 53-91 رقم التنفيذي املرسوم من 20 املادة نصت حيث

 اجلاهزة األغذية محاية جيب أنه على لالستهالك األغذية عرض عملية عند املطلوبة

                                                
 الحتواء املخصصة للمغلفات التقنية املواصفات ضبط كيفيات احملدد 210-04 رقم التنفيذي املرسوم )37(

 .2004 جويلية 28 بتاريخ ،47 رقم رمسية جريدة لألطفال، معدة أشياء أو مباشرة غذائية مواد
 .58 السابق،ص املرجع نوي، هناء )38(



         

420  احلريات يف األنظمة املقارنةو خمرب احلقوق   
  -بسكرة  -جامعة حممد خيضر 

 

 أنواع مجيع من حيميهاو الصحي الضمان هلا يكفل رزم غالف طريق عن بيعها عند

  .)1(امللوثات

  لالستهالك وضعها بعد الغذائية املواد سالمة ضمان: الثاين املطلب

 إعدادها مرحلة على الغذائية املنتوجات جمال يف املستهلك محاية تقتصر ال 

 خالل من بوضوح يظهر ما هوو لالستهالك عرضها بعد ما مرحلة إىل متتد بل تكوينهاو

  .باملنتوج يتعلق ما بكل بإعالمه املتدخل إلزام خالل من املستهلك حق تقرير

 بالدرجة يعود احملترفنيو املستهلكني بني العالقات يف التكافؤ عدم أن باعتبار 

 املستهلك أن حني يف باملنتوج تامة دراية على فاملتدخل إعالمهما، مساواة عدم إىل األوىل

 اإلحاطةو للعلم الالزمتني والدراية اخلربة لديه تتوفر ال بسيط شخص عادة هو

  .)2(باملنتوج الضروريةو اهلامة باملعلومات

 الختاذ الالزمة باملعلومات باإلدالء املتدخل التزام اإلعالم، يف املستهلك حق يقابل 

 يعرف ما باملنتوج املستهلك إلعالم املعتمدة الطرق بني منو بصرية، على وهو قراره املستهلك

  .بالوسم

  الوسم تعريف:أوال

 : 03- 09 رقم القانون خالل من الوسم تعريف - 1
 املستهلك حبماية املتعلق 03-09 رقم القانون من 04 فقرة 03 املادة عرفته فقد 

 أو املميزات أو العالمات أو اإلشارات أو الكتابات أو البيانات كل: "انه على الغش قمعو

 أو الفتة أو وثيقة أو غالف كل على تظهر بسلعة، املرتبطة الرموز أو التماثيل أو الصور

 كان مهما منتوج طبيعة على دالة أو مرفقة معلقة أو ختم أو بطاقة أو ملصقة أو مسة

  .وضعها طريقة عن النظر بغض سندها أو شكلها

  :املتممو املعدل 367- 90 رقم التتفيذي الرسوم خالل من الوسم تعريف - 2

 رقم التنفيذي املرسوم بشأا صدر فقد الغذائية، السلع بوسم يتعلق فيما أما 

 484-05 رقم التنفيذي باملرسوم املتممو املعدل 1990 نوفمرب 10 يف املؤرخ 367- 90

 أو اإلشارات أو البيانات: "انه على الوسم عرف حيث عرضهاو الغذائية السلع بوسم املتعلق

                                                
 .57ص السابق، ملرجعا شعباين، نوال )39(
 العدد السياسية،و القانونية الدراساتو البحوث جملة املستهلك، محاية يف اإلعالم دور جرعود، الياقوت )40(

 .277ص ،2012 البليدة، دحلب، سعد جامعة احلقوق، كلية جملة الثاين،



         –    

421  واحلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق   
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 املوضوعةو معينة غذائية بسلعة املرتبطة الرموز أو الصور أو التجارة أو املصنع عالمات

 الغذائية السلعة هلذه مالزمة تكون طوق أو ختم أو بطاقة أو الفتة أو وثيقة تعبئة على

  ا متعلقة أو

 أو مسبقا املعبئة الغذائية املواد جمال يف املرسوم أحكام هذا تطبيق جمال يتحدد و

 واملستشفيات لإلطعام املوجهة تلكو املستهلكني، على حاهلا على املعروضة مسبقا املعبأة غري

  ".مجاعات أدناه واملسماة املماثلة األخرى واجلماعات اجلماعية واملطاعم

  الغذائية املواد وسم مواصفات:ثانيا

  :)1(التالية القياسية للمواصفات مطابقا يكون أن األغذية وسم يف املشرع يوجب

 أو بلغة االختيار أو اإلضافة سبيل علىو العربية باللغة الوسم بيانات حترر أن -

 .املستهلكني لدى االستيعاب سهلة أخرى بلغات
 ميكن ال مثبتة بطاقة على موضوعة للوسم املكونة املعلوماتو البيانات تكون أن -

 .التغليف من إزالتها
 البيانات كل تظهر أن جيب فانه بالتغليف مغطى الوعاء كان إذا ما حال يفو 

 هذه يف مقروءة تكون أن جيب اليت الوعاء بطاقة على أو األخري هذا على اإللزامية

 على إضافة أو أخرى فوق لكلمة كتابة مينع كما بالتغليف، خمفية غريو بوضوح احلالة

  .الوسم

 تسمية هيو للوسم اإللزامية البيانات الغذائية املواد حول املعلومات تتضمن أن -

 املتري النظام حسب عنها املعرب الصافية الكمية املكونات، قائمة الغذائية، للمادة البيع

 اخلاصة الشروط لالستهالك، األقصى التاريخ أو للصالحية األدىن التاريخ الدويل،

 أو املنتج عنوانو املسجلة العالمةو التجارية التسمية أو االسم االستعمال، أو باحلفظ

 بيان االستعمال، احتياطات االستعمال، طريقة املنشأ، بلد املستورد، أو املوزع أو املوضب

 للمواد بالنسبة املكثف التجميد أو التجميد تاريخ التوضيب، أو الصنع تاريخ الصنع، حصة

 مفرطة، حساسيات أو حساسيات تسبب اليت مشتقااو املوادو املكونات املعنية، الغذائية

 إشارة املعنية، الغذائية للمواد حالل مصطلح املكتسب، الكحول نسبة بيان الغذائي، الوسم

 .مشعو مؤين: اآلتية البيانات بأحد مصحوبا األغذية إشعاع رمز إىل
  .للبيانات تصحيح أو زيادة أو شطب أو بيانات إضافة كل من الوسم خلو -

                                                
 .559ص السابق، املرجع نوي، هناء )41(
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  :وهي النتائج من جمموعة إىل نصل البحثية الورقة هذه ختام يف

 املتدخل على وجب احلياة يف حقه عن املتفرعة املستهلك صحة محاية سبيل يف -

 املستهلك بصحة ميس قد خطر أو عيب كل من خالية سليمة غذائية مادة بتوفري االلتزام

 .البعيد أو القريب املدى على
 املستهلك حبماية املتعلق 03-09 رقم القانون خالل من اجلزائري املشرع رتب -

 يف االلتزامات من جمموعة املتدخل عاتق على السياق نفس يف أخرى قواننيو الغش قمعو

 املراحلو إنتاجهاو تصنيعها مرحلة أثناء سواء للمستهلك الغذائية السالمة ضمان سبيل

 القانونية النصوص تقتضيه ما كل بذل املتدخل على جيب حيث لإلنتاج، املالزمة

 يسمى ما طريق عن لالستهالك، املنتج وضع مرحلة يف أو احترامها،و القياسية املواصفاتو

 .بالوسم يسمى ما طريق عن يتم الذي بالعالم
 املواد بإدراج معينة حاالت يف مساحة رغم املشرع أن إىل اإلشارة جتب انه كما -

 األغذية جمال يف انه إال الغذائية املادة تصنيع يف الزمة تعترب اليت امللوثاتو املضافة

 احملدد الرمسي الفهرس ضمن وراثيا املعدلة األصناف تسجيل باتا منعا مينع وراثيا املعدلة

 اجلزائري املشرع موقف يؤكد ما وهو والشتائل البذور وأصناف ألنواع التقنية للخصائص

  .وراثيا املعدلة الغذائية باملواد يتعلق فيما

 
 القانونية النصوص: 
 التشريعية النصوص -1
 رقم رمسية جريدة الغش، قمعو املستهلك حبماية يتعلق 2009 فيفري 25 يف مؤرخ 03-09 رقم قانون - 

 .2009 مارس 08 بتاريخ ،15
 .2004جوان27 بتاريخ ،41 رقم رمسية جريدة التجارية، املمارسات ببعض املتعلق 02- 04 القانون - 
 استعمال كيفياتو شروط حيدد الذي 2012 ماي 05 يف املؤرخ ،214-12 رقم التنفيذي املرسوم - 

 16 يف مؤرخة 30 رقم رمسية جريدة البشري، لالستعمال املوجهة الغذائية املادة يف الغذائية املضافات

 .2012 ماي
 :التنظيمية النصوص -2
 الحتواء املخصصة للمغلفات التقنية املواصفات ضبط كيفيات احملدد 210-04 رقم التنفيذي املرسوم - 

 .2004 جويلية 28 بتاريخ ،47 رقم رمسية جريدة لألطفال، معدة أشياء أو مباشرة غذائية مواد
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 السامة املواد إلنتاج املسبقة بالرخص يتعلق ،1997 يوليو 08 يف املؤرخ 254-97 رقم تنفيذي مرسوم - 

 .استريادهاو خاص نوع من خطرا تشكل اليت أو
 اخلدمات،و املنتوجات بضمان املتعلق 1990 سبتمرب 15 يف املؤرخ 266-90 رقم التنفيذي املرسوم - 

 .1990 سبتمرب 19 بتاريخ ،40 رقم الرمسية اجلريدة
 املؤلفات: 
 اإلسكندرية، املعارف، منشأة األوىل الطبعة العقد، تكوين أثناء املستهلك محاية عمران، حممد السيد - 

 .1986 مصر،
 الكتاب دار الفرنسي، القانون مع مقارنة دراسة املقارن، القانون يف املستهلك محاية بودايل، حممد - 

 .2006 اجلزائر، احلديث،
 اجلديدة، اجلامعة دار البيئة، تشريعات يف التلوث من الغذاء سالمة يف احلق إمام، عبده حممد حممد - 

 .مصر اإلسكندرية،
 .2003 اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة ،)املمارساتو املبادئ( البيئية اإلدارة صاحل، محدي نادية - 
 دراسة املنتج، ملسؤولية القانونية القواعد ضوء يف املستهلك محاية احلميد، عبد الدسيطي احلميد عبد - 

 .2009 مصر، القانون،و الفكر دار األوىل، الطبعة مقارنة،
 اجلامعية الرسائل: 
 احلقوق، كلية ماجستري، مذكرة اجلزائري، التشريع يف املستهلك محايةو البيع عقد ، جرعود الياقوت - 

 .2002 اجلزائر، جامعة
 قمعو املستهلك حبماية املتعلق 03-09 رقم اجلديد لقانون ظل يف املستهلك محاية ، صياد الصادق - 

 .2014-2013 ،1قسنطينة جامعة احلقوق، كلية ماجستري، مذكرة الغش،
 احلقوق كلية ماجستري، مذكرة اخلدمة،و املنتوج جودة يف للمستهلك التشريعية احلماية مركب، حفيزة - 

 .2001 اجلزائر، عكنون، بن ن
 أطروحة مقارنة، دراسة العقدية، املسؤولية تطور إطار يف االلتزام نظرية الرشيدي، فالح سليمان حممد - 

 .1988 فلسطني، مشس، عني احلقوق، كلية دكتوراه،
 الغش، قمعو املستهلك محاية قانون ضوء يف املستهلك سالمة بضمان املتدخل التزام ، شعباين نوال - 

 .2012 وزو، تيزي معمري، مولود جامعة احلقوق، كلية ماجستري، مذكرة
 التا: 
 العدد السياسية،و القانونية الدراساتو البحوث جملة املستهلك، محاية يف اإلعالم دور جرعود، الياقوت - 

 .2012 البليدة، دحلب، سعد جامعة احلقوق، كلية جملة الثاين،
 البيئية، للدراسات أسيوط جملة ،)اهلاسب( الغذاء لسالمة احلديث النظام املالك، عبد حممد اشرف - 

 .2008 مصر، ،32 العدد
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 الدراساتو البحوث جملة املستهلك، محاية لتأطري املتدخل ضد املتخذة التحفظية التدابري ، رواب مجال - 

 .2012 البليدة، دحلب، سعد جامعة احلقوق، كلية جملة الثاين، العدد السياسية،و القانونية
 املواصفات يف دراسة الغذائية، املواد جودةو سالمة ضمان يف القياسية املواصفات دور نوي، هناء - 

 .بسكرة جامعة ،13العدد املفكر، جملة اجلزائرية، التنظيمية
 الدراساتو البحوث جملة نظافته،و املنتج جودة لتحقيق كآلية البيئية اإلدارة نظام محيدة، حسن - 

 .2012 البليدة، جامعة الثاين، العدد احلقوق، كلية جملة والسياسية، القانونية
 الدراسات جملة وراثيا، املعدلة الغذائية املواد من املستهلك امنو سالمة ضمان ، محيدة بن نبهات - 

 2016 ثليجي،االغواط، عمار جامعة احلقوق، كلية ،04 العدد السياسية،و القانونية
 السياسية،و القانونية الدراساتو البحوث جملة املستهلك، بإعالم املنتج التزام حورية، زاهية يوسف سي - 

 .2012 البليدة، دحلب، سعد جامعة احلقوق، كلية جملة الثاين، العدد
 مكرر 140 املادة نص على التعليق اجلزائري، القانون يف للمنتج املدنية املسؤولية العيشي، الرمحن عبد - 

 احلقوق، كلية جملة الثاين، العدد السياسية،و القانونية الدراساتو البحوث جملة املدين، القانون من

 .2012 البليدة، دحلب، سعد جامعة
 املقاالت: 
 الزراعة علوم كلية التغذية،و األغذية علوم قسم الغذاء، سالمةو الغذائي األمن صدقي، حممد هناء - 

  .االنترنت على منشور مقال األردن، الريموك، جامعة واألغذية،
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