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دور سلطات الضبط اإلداري يف حماية الغذاء من التلوث
 يف كلٍّ من اململكة العربية السعودية واململكة األردنية الهاشمية

دراسة تحليلية مقارنة)*()**(

امللخص
مسؤوليتها،  وُتقيم  الغذاء،  على  الرقابة  في  ومسؤوليتها  مشروعيتها  اإلدارة  تستمد 
انطالًقا من األساس الديني والتشريعي الذي يحمي الغذاء. وتنشأ هذه املسؤولية على 
الدولة، وتتحمل هذه املسؤولية؛ ملا للغذاء من األهمية القصوى في حياة اإلنسان ودعمه؛ 

بوصفه ركنًا أساسيًّا من أركان الدولة.
وتبرز أهمية الدراسة في بيان دور احلماية القانونية للغذاء. وتتركز اإلشكالية الرئيسة 
في مدى كفاية التشريعات املتعلقة بالرقابة واحلماية، وحتديد اجلهات اإلدارية املركزية، 
أعمالها  استقالل  ومدى  واحلماية،  الرقابة  هذه  حتقيق  عن  املسؤولة  والالمركزية، 
احلماية  لتحقيق  الالزمة  اإلدارية  اجلزاءات  كفاية  مدى  على  فضاًل  بعٍض؛  عن  بعضها 

الكافية للغذاء. 
حلماية  الناظمة  التشريعات  وتعدد  اإلدارية،  العقوبات  تنوع  إلى  الدراسة  وخلصت 
الغذاء، كما توصي بوجوب تشديد العقوبات، وتضمني الدستور نصا صريًحا حلماية 
حق اإلنسان في بيئة سليمة خالية من كل أشكال التلوث، مبا فيها التلوث الغذائي، ومبا 

يكفل حقه في الصحة.
واملقاييس،  واملواصفات  للغذاء،  القانونية  واحلماية  الغذاء،  على  الرقابة  دالة:  كلمات 

والتلوث الغذائي، والصحة العامة. 

د. صفاء محمود السويلميني
أستاذ القانون اإلداري املشارك 
كلية القانون، جامعة اليرموك

إربد، اململكة األردنية  

د. محمد بن حسن القحطاني
أستاذ القانون اإلداري والدستوري املشارك

كلية احلقوق، جامعة امللك عبدالعزيز
جدة، اململكة العربية السعودية

هذا البحث مت متويله بالكامل من قبل وكالة البحث واالبتكار بوزارة التعليم باململكة العربية السعودية،   )*(
.)2020-152-IFPAS-046( وجامعة امللك عبدالعزيز مبوجب املنحة رقم

تاريخ تقدمي البحث: 7 مارس 2021                                    تاريخ قبوله للنشر: 25 يناير 2022  )**(
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املقدمة
أولاً : موضوع البحث 

املختلفة، ومنع االعتداء عليه،  العام بعناصره  النظام  إلى حماية  يهدف الضبط اإلداري 
أو اإلخالل به، وعلى سلطات الضبط اإلداري - بشكل عام - حتقيق غاياتها من تلقاء 
حماية  حفظه؛  عليها  يوجب  ومبا  صراحة،  ذلك  على  القانون  ينص  لم  لو  حتى  نفسها، 
وجودته،  صالحيته  ومراقبة  الغذاء  حماية  وحتديدا  املختلفة،  بأشكالها  العامة  للصحة 
البيئة،  حلفظ  الزمة  مهمة  البيئي  التوازن  حفظ  ألن  الصحية؛  بالشروط  التقيُّد  ومدى 
وضمان استمرارها، وحتقيق التنمية املستدامة. وهذا ال يتحقق إال عبر سلسلة متصلة 
من العالقات، ومنها حفظ االستدامة للنبات والغذاء، بوصفهما من املواد التي يحتاج إليها 
اإلنسان ليوفر ما يلزمه من الطاقة، وجتديد اخلاليا، والنمو، وهما وسيلة حماية جسمه 

من األمراض.
إن مهمة مراقبة احملال التي تقدم الطعام، مبختلف أنواعه، سواء كانت مطاعم أو فنادق 
القانوني »سلطات  بها أجهزة رقابية تسمى، في املصطلح  أن تضطلع  أو مخابز، يجب 
ُيقدَّم،  ما  جودة  على  للوقوف  احملال؛  هذه  مثل  متابعة  تتولى  التي  اإلداري«  الضبط 
وتطبيق االشتراطات الالزمة وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات. بل وقد يتم إغالق هذه 
التعويض  مسؤولية  يرتب  قد  الذي  األمر  الصحية،  االشتراطات  خالفت  ما  متى  احملال 

لألشخاص املتضررين من الغذاء الفاسد.
 لذلك جاءت فكرة هذه الدراسة للوقوف على أهم التشريعات املعنية بهذا األمر في كل من 

اململكة العربية السعودية، واململكة األردنية الهاشمية، ومدى مالءمتها حلفظ الصحة.
واالبتكار  البحث  وكالة  قبل  من  بالكامل  متويله  مت  البحث  هذا  أن  ذكره  اجلدير  ومن 
 بوزارة التعليم باململكة العربية السعودية، وجامعة امللك عبدالعزيز مبوجب املنحة رقم
)IFPAS-046-152-2020(، لذلك يعترف املؤلفان بامتنان بالدعم الفني واملالي من وزارة 

التعليم وجامعة امللك عبدالعزيز، جدة - اململكة العربية السعودية.

ثانّياًا: أهمية البحث
واململكة  السعودية،  العربية  اململكة  في  التشريعات  تضمني  في  الدراسة  أهمية  تبرز 
األردنية الهاشمية النصوص الالزمة حلماية الغذاء، وحفظه، ومنع فساده، وإبراز دور 
هيئات الضبط اإلداري في كال البلدين في حماية صحة األفراد من التلوث الغذائي؛ سعيا 

إلى احملافظة على الصحة العامة.
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ثالثاًا: إشكالية البحث
القانونية  الناظمة لتحقيق احلماية  التشريعات  الدراسة حول مدى كفاية  تدور إشكالية 
بني  التوازن  حتقيق  مراعاة  مع  الغذائي،  للتلوث  املرادفة  العقوبات  كفاية  ومدى  للغذاء، 
جودته،  وضمان  الغذاء  مراقبة  في  اإلدارة  حق  وبني  الغذاء،  ومزودي  مقدمي  حماية 
الصحة  حماية  على  ذلك  وانعكاس  صحي،  غذاء  في  املستهلك  حق  حماية  إلى  وصوال 
العامة واألمن الغذائي، فضال على تعدد اجلهات القائمة على مراقبة الغذاء ومنع تلوثه، 
األمر الذي يترتب عليه التساؤالت التالية: ما التلوث الغذائي؟ وما مدى كفاية التشريعات 
جتاه  لألفراد  الضمانات  وما  الغذاء؟  حماية  في  اإلداري  الضبط  سلطات  فاعلية  ومدى 

التلوث الغذائي، ومدى كفاية قواعد احلماية الغذائية؟
ا: منهج البحث رابعاً

 - خالله  من   - يقوم  الذي  التحليلي  املنهج  اعتمد  الباحث  فإن  غاياتها  الدراسة  لتحقيق 
باستعراض أبرز النصوص التشريعية ذات الصلة وشرحها، وبيان أوجه القصور بها، 
باملوضوع،  املتعلقة  القضائية  األحكام  واستعراض  محتواها،  في  والبحث  وحتليلها، 
اتباع  أمكن ذلك، فضال على  والبحث عن أي تطبيقات عملية ذات صلة باملوضوع متى 
العربية  اململكة  من  كل  في  الصلة  ذات  التشريعات  دراسة  عبر  املقارن،  املنهج  الباحثنَي 
طبيعة  تقتضيها  قد  أخرى  تشريعات  وأي  الهاشمية،  األردنية  واململكة  السعودية، 

الدراسة.
ا: خطة البحث خامساً

في ضوء ما سبق، مت تقسيم البحث على النحو اآلتي:
املبحث األول: ماهية حماية الغذاء من التلوث.

املبحث الثاني: احلماية القانونية للغذاء من التلوث.
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املبحث األول
ماهية حماية الغذاء من التلوث

ملا كانت الدول حريصة على حفظ الصحة العامة، عبر حماية املنظومة الغذائية، بوصف 
التقدم واالستقرار  أوليًّا لإلنسان، ومن أسباب  التلوث حّقًا  الغذاء من  احلق في سالمة 
واضحا  قانونيًّا  أساسا  تشكل  حتى  لذلك؛  الالزمة  التشريعات  سنت  قد  جندها  فإننا 
لتحقيق حماية الغذاء وأمنه من التلوث، وعليه سنبحث في مفهوم التلوث الغذائي وأساس 

احلماية القانونية للغذاء من التلوث، وذلك من خالل املطالب التالية: 

املطلب األول
ماهية التلوث الغذائي

بسبب  للتلوث،  ودقيق  محدَّد  تعريف  وضع  الصعب  من  جتعل  التي  األسباب  تتعدد 
اختالف مصادر هذا التلوث، أو تعدد العناصر البيئية التي قد تتعرض للتلوث، بل وجتدد 

تطور هذه األسباب وفقا للظروف احمليطة بها والعوامل املتداخلة.
التي  البيئي،  أو  امليكروبيولوجي،  التلوث  عوامل  جميع  من  خلوه  الغذاء  بسالمة  يقصد 
الغذائي،  التلف، واالنحالل  إلى غذاء ضار بصحة املستهلك، مبا في ذلك عوامل  حتوله 

فمن أهم حقوق اإلنسان حصوله على غذاء صحي.
والتلوث لغة، هو الدنس والنجس والفساد، وفعله »لوَّث«، يعني لوث الشيء تلويثًا)1(.

أو  فيزيائي،  مباشر،  وغير  مباشر،  تغيير  »كل  فهو  البيئية  املصطلحات  في  التلوث  أما 
البيئة، بطريقة  خلصائص كل جزء من أجزاء  حراري، أو بيولوجي، أو نشاط إشعاعي 

تنتج عنها مخاطر فعالة تؤثر على صحة وأمن ورفاهية كل الكائنات احلية األخرى)2(. 
وعليه فإننا نرى أن التلوث هو تغيير في خصائص املادة الغذائية في البيئة؛ بفعل عوامل 

طبيعية، وأخرى بشرية، مثل اإلهمال والتعمد حتى اإلتالف.

محمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، 1978، ص607.  )1(
إسماعيل جنم الدين زنكنة، القانون اإلداري البيئي، ط1، منشورات احللبي احلقوقية، بيروت، 2012،   )2(

ص55.
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وقد عرَّف املشرِّع السعودي التلوث في »النظام العام للبيئة«، الصادر باملرسوم امللكي 
رقم م 165/ في 1441/11/19هـ، بأنه: »وجود مادة أو أكثر من املواد، أو العوامل، بكميات 

أو صفات معيّنة ملدة زمنية؛ تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى اإلضرار بالبيئة«.
 أما املشرِّع األردني فقد عرَّف التلوث في املادة )2( من قانون البيئة رقم 6 لسنة 2017 
بأنه: »أي تغير سلبي على أي من عناصر البيئة يتخطى بصورة مباشرة، أو غير مباشرة، 
املعايير واملواصفات البيئية املعتمدة في الوزارة... «. وتطلق كلمة الغذاء عمليا على جميع 
ما يتناوله اإلنسان من املواد اجلافة، من طعام نباتي، أو حيواني، أو املواد السائلة املختلفة 

املتمثلة في املاء واملشروبات األخرى)3(. 
الباحثني يؤيدان  الغذاء، على ما جاء في األنظمة أعاله، فإن  التلوث على   وبإسقاط مفهوم 
أكانت  سواء  األصلية،  مركباته  غير  مواد  أي  على  احتواءه  يعني  الغذاء  تلوث  بأن  القول 
واضحة أم عالقة به من اخلارج. والغذاء بطبيعته، سواء أكان من مصدر نباتي أو حيواني )4(، 

أو وصول الكائنات احلية أو األجسام الغريبة غير املرغوب فيها إلى املادة الغذائية.
وُيعد تلوثا غذائيا وصول الكائنات احلية الدقيقة، أو أي أجسام غريبة غير مرغوب فيها، 
مما  جراثيم؛  أو  سامة،  كيميائية  أو  مشعة،  مواد  أي  وصول  وكذلك  الغذائية،  املادة  إلى 

يسبب التسمم الغذائي ويجعلها غير صاحلة لالستهالك البشري.
امللوثات  ومنها  الكيماوية،  باملواد  التلوث  منها  مختلفة،  مسببات  الغذائي  وللتلوث 
البيولوجية، والتلوث اإلشعاعي)5(، حيث أشار تقرير ملنظمة الصحة العاملية سنة 1997، 
إلى زيادة في التسممات الغذائية في البلدان الصناعية، على الرغم من توفيرها مياه نقية 
صاحلة للشرب، ووجود مستوى مقبول من النظافة)6(، وذلك راجع إلى كثرة الكيماويات 
واملواد املشعة املؤثرة على العوامل البيئية، والتي تنتقل إلى الغذاء. هذا، ويشير الباحثان 
إلى وجود عالقة وترابط بني التلوث الغذائي وصور التلوث األخرى، ومنها تلوث الهواء 

وتلوث املاء وتلوث األتربة)7(.

فهد بن محمد اجلساس، مبادئ سالمة األغذية، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، 2011، ص7.  )3(
عبدالرحمن عبيد صقر، الغذاء والتغذية، ج1، أكادمييا السعودية، الرياض، 2011، ص212.  )4(

علي سعيدان، حماية البيئة من التلوث باملواد اإلشعاعية والكيميائية في القانون اجلزائري، دار امللزنية،   )5(
اجلزائر، 2008، ص64.

)6( Jean- Claude Panisset et Eric Dewailly, Contamination Alimentaire, Publié dans le Site 
suivante: https://espum.umontreal.ca/fileadmin/espum/documents/DSEST/Environnement_
et_sante_publique_Fondements_et_pratiques/20Chap14.pdf, (consulté le: 11/1/2021).

تاركا  الدراسة؛  طبيعة  تقتضيه  ما  وفق  مختصرة،  بصورة  املسألة  هذه  إلى  باإلشارة  الباحث  يكتفي   )7(
التفاصيل للدراسات املختصة.
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والتلوث الهوائي - بوصفه من أقدم الظواهر التي أخذت في الزيادة مع التطور التكنولوجي 
والعمراني وازدياد عدد السكان)8(، وبوصفه التلوث األسهل انتشارا، السيما مبا يحمله 
فه املجلس األردني، في  من ملوثات قد يلقي بها في أي مكان - ال يعرف احلدود، وقد عرَّ
إعالنه الصادر في 8 مارس 1986 بأنه: »وجود مواد غريبة في الهواء، أو حدوث تغيير 

عام في نسب املواد املكونة له، ويترتب عليه حدوث نتائج ضارة أو مضايقات«)9(.

الهواء بأنها: »أي مادة  2005 ملوثات  28 لسنة  الهواء األردني رقم  وعرَّف نظام حماية 
لهما، وبكميات  الطبيعية  إلى تغيير اخلواص  الغالف اجلوي تؤدي  أو  الهواء  تدخل في 
أو األتربة«، وهو ما أكده أيضا  املياه،  أو  النبات،  أو  كافية، إلحداث ضرر على اإلنسان، 
على  رادعة  عقوبات  على  أكد  والذي  الهواء،  حلماية   2020 لسنة  السعودي  البيئة  نظام 
تلويث الهواء واألثرة املرتبط بالغذاء)10(، سواء أكان مصدر التلوث الهوائي طبيعيا، مثل 
األدخنة املتصاعدة من البراكني والعواصف الرملية، أو املصادر الصناعية بفعل اإلنسان، 

مثل: محطات توليد الكهرباء وعوادم السيارات.

الكائنات  لكل  ودوامها  استمرارها  وسبب  احلياة  أساس  املاء  فإن  ذاته،  النسق  وعلى 
احلية، وتلوث  هذا العنصر البيئي ينعكس سلبا على استمرار احلياة، ومن ذلك عرَّفت 
اتفاقية الكويت اإلقليمية للتعاون، في حماية البيئة البرية من التلوث للعام 1978، التلوث 
البري بأنه: »قيام اإلنسان، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بإدخال أي مواد أو 
مصادر للطاقة إلى البيئة البحرية، يترتب عليها، أو يحتمل، أن تترتب عليها آثار ضارة، 
األسماك، وإفساد  اإلنسان، مبا في ذلك صحة  باملواد احلية، وتهديد صحة  كاإلضرار 

صالحية مياه البحر لالستخدام«)11(.

في  املياه  حماية  وجوب  األردني  واملشرِّع  السعودي  املشرِّع  من  كل  راعى  وقد 
مصدرها  حسب  كل  للمياه،  الالزمة  التقنية  باملواصفات  التقيُّد  ووجوب  تشريعاتهما، 

ومجال انتشارها.

كرمي كشاكش، دور سلطات الضبط اإلداري في حماية الهواء من التلوث في األردن، دراسات – علوم   )8(
الشريعة والقانون، اجلامعة األردنية، م46، ع2، سنة 2019، ص497. 

)9( Michel Prieur, Droit de l'environment, 2e édition, Dalloz, Paris, 1991, p. 446.
للنشر  العربية  املجلة  السعودية،  األنظمة  في  للبيئة  اجلزائية  احلماية  التويجري،  عبدالله  بن  إبراهيم   )10(
آخر   ،/https://www.ajsp.net التالي:  املوقع  على  منشور   ،2021 متوز   2 بتاريخ   ،33 العدد  العلمي، 

زيارة بتاريخ: 2021/1/11. 
للدراسات  الندوة  مجلة  البيئة،  األضرار  عن  الدولية  املسؤولية  وأحكام  البحري  التلوث  زين،  ملوي   )11(

القانونية، اجلزائر، م1، ع1، 2013/8/31، ص38.  
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ومشتقاته،  النفط  تسرب  مثل  ومختلفة،  متعددة  املياه  تلوث  مصادر  أن  ونالحظ  هذا، 
السيما عند استخراج النفط من مياه البحار، بوصفه يشكل أكبر امللوثات للمياه، األمر 
الذي ينعكس على البيئة البحرية)12(، باإلضافة إلى تصريف املياه العادمة وامللوثة، سواء 
الرمادية  املياه  هذه  اختلطت  متى  السيما  والبحار،  األنهار  مياه  أو  اجلوفية،  املياه  على 

بامللوثات الكيماوية واملبيدات، والتي تختلط باملياه.
الرئيسي  املكون  التي تعد  التربة،  الغذاء هي تلوث  التي ترتبط بتلوث  الثالثة  والعالقة 
اخلواص  في  خلل  أو  فقد،  أو  إضافة،  عبر  يتحقق  التربة  فتلوث  الغذائية؛  للمكّونات 
والصفات الطبيعية أو الكيميائية أو احليوية، ويؤثر بشكل مباشر، أو غير مباشر، على 
كل  ذهب  ذاته  املعنى  وإلى  نبات)13(.  أو  حيوان  أو  إنسان  من  سطحها  على  يعيش  من 
من املشرِّعني السعودي واألردني؛ فاعتبرا أن كلَّ ما من شأنه النيل من طبيعة التربة، 

ويؤثر - بالنتيجة - على الكائنات احلية، ومنها الغذاء، يعد تلويثا لها. 
وهذا التلويث للتربة ذو مصادر مختلفة، سواء أكانت مخلفات الصناعة، أو املنازل، بل 
وحتى الزحف العمراني، ومن ذلك مثال أن املشرِّع األردني تنبه - في قانون تنظيم املدن 
والقرى ونظام األبنية لعام 2019 - إلى أهمية املساحات اخلضراء، وشجع على استحداث 

املباني اخلضراء، ومنح امتيازات ألصحابها، وتسهيالت في الرخص.
ومن هذه امللوثات للتربة أيضا مخلفات املستشفيات، ومنها مثال مخلفات األدوات التي 
استخدمت في مواجهة وباء كورونا التي تدفن في األرض، والتي يتعنّي - على ما يراه 
الباحثان - دفنها والتخلص منها بعيدا عن األراضي الزراعية، ومجاري املياه، بطريقة 

علمية سليمة.

املطلب الثاني
األساس القانوني حلماية الغذاء من التلوث

ال تكون أعمال وقرارات سلطات الضبط اإلداري مشروعة ما لم تكن متفقة والقانون، 
أي ضمن مبدأ املشروعية، وعليه فقد حرصت التشريعات في اململكة العربية السعودية 
واململكة األردنية على النص على التشريعات الغذائية الالزمة حلماية الغذاء من التلوث، 

ومنع إفساده. 

األردني  القانونني  في  التلوث  من  الغذاء  حماية  في  اإلداري  الضبط  سلطات  دور  دحمن،  عيسى   )12(
واجلزائري، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة اليرموك، األردن، 2017، ص45.

ماهر جورجي نسيم، تلوث األرض واملاء والهواء، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 2007، ص173.   )13(
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الفرع األول
األساس الدستوري

والبيئة،  العامة  الصحة  حماية  على  الدولتني،  من  كل  في  الدستوري،  املشرِّع  حرص 
اختالف  على  تشريعاتهما،  في  احلماية  هذه  اململكتان  كرست  حيث  الغذاء،  ومنها 

درجاتها، ومنها: 
: الدستور السعودي أولاً

تضمن النظام األساسي للحكم في اململكة العربية السعودية، الصادر في العام 1412هـ/ 
أكد  البيئة وحمايتها،  )32( نصا صريحا حول احلق في  املادة  1992، في  العام  املوافق 
التلوث  ومنع  وتطويرها  وحمايتها  البيئة  على  احملافظة  على  الدولة  »تعمل  أن:  على 
عنها«، وهذا نص واضح بوجوب حماية البيئة بعناصرها املختلفة، بل إن نص الدستور 
السعودي على أن الشريعة اإلسالمية وأحكامها هي املطبقة إمنا هو تأكيد آخر وصريح 
لوجوب حماية البيئة، ونصه كذلك على حماية اإلنسان في صحته، يعني إدراكه التام 
لوجوب حماية كل ما من شأنه التأثير على هذه الصحة، ومن مقومات سالمتها الغذاء 

والدواء ومشتمالتهما)14(.
ثانّياًا: الدستور األردني

حماية  أو  التلوث،  من  الغذاء  حماية  في  احلق  على  صراحة  األردني  املشرِّع  ينص  لم 
البيئة بشكل عام، على الرغم من أن الباحث يرى أن في قراءة الباب الثاني من الدستور 
النظيفة،  البيئة  أنها حتوي - في طياتها - احلق في  األردنيني،  األردني، حول حقوق 
احلق  هذا  على  الصريح  النص  عدم  أن  ذلك  ومن  صحي.  نظيف  غذاء  في  احلق  ومنها 
ال يعني تقصيرا من املشرِّع الدستوري وعدم إدراكه أهمية هذا احلق، فقد نص امليثاق 
1990 في الفقرة السادسة من الفصل السادس من امليثاق على  الوطني األردني لسنة 
وجوب تنمية البالد الطبيعية وصيانتها من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا، واحملافظة 

على توازن البيئة األردنية وحماية عناصر احلياة من التلوث.
روح  من  هي  التلوث  من  والغذاء  والصحة  البيئة  حماية  أن  على  تأكيدا  إال  ليس  وهذا 
الدستور  إفراد  وأن  و)117(،   )13( املادتني  من  ُيستخلص  أمر  وهو  األردني،  الدستور 
األردني نصوصا خاصة للحقوق واحلريات العامة، وجعل االعتداء جرمية يعاقب عليها 

محمد حسن القحطاني، النظام الدستوري اململكة العربية السعودية، دار حافظ للنشر والتوزيع، جدة،   )14(
2021، ص122. 
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لكل  حق  هو  وامللوثات  األمراض  من  اخلالي  السليم  الصحي  الغذاء  أن  يعني  القانون، 
إنسان، وكل اعتداء عليه يشكل جرمية يعاقب عليها القانون.

الفرع الثاني
التشريعات العادية

تتضمن التشريعات السعودية واألردنية العديد من التشريعات والنصوص واألدلة التي 
تشكل - في مضمونها - منظومة متكاملة حلفظ وحماية الغذاء، ومنع تلوثه مبصادره 
املختلفة. فقد أكد املشرِّع السعودي حماية الغذاء في العديد من تشريعاته، ومنها نظام 
والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  دور  فيه  أكد  والذي  1436هـ،  لعام  السعودي  الغذاء 
والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  تسلم  حتى  بالغذاء،  املتعلقة  االختصاصات  ممارسة  في 
مهامها بهذا اخلصوص؛ إذ يشكل هذا النظام األساس التشريعي املتخصص في حماية 
الغذاء، حيث تضمن النظام العديد من املصطلحات املتخصصة في الغذاء وجودته، وما 
والتدابير  االشتراطات  مراعاة  وجوب  تقتضي  التي  للغذاء  الصحية  باملمارسات  يتعلق 
اآلدمي في جميع  الغذاء لالستهالك  املخاطر؛ لضمان صالحية  للتحكم في  الضرورية 

مراحل السلسلة الغذائية. 
الغذاء والعمل  »1- ضمان سالمة  التالي:  إلى  النظام كما جاء في نصوصه  ويهدف هذا 
املخاطر  تقليل  خالل  من  للمستهلك،  العامة  الصحة  حماية   -2 جودته.  حتسني  على 
الضار  الغذاء  املستهلك من  3- حماية  السليمة.  الغذائية  التوعية  بالغذاء، ونشر  املرتبطة 
الغذاء  إعاقة حركة جتارة  4- عدم  الصالح لالستهالك.  أو غير  املضلل،  أو  واملغشوش، 
»ويرى الباحثان - في هذا النظام - تفوقا إن أحسن تطبيقه من خالل األجهزة املختصة؛ 

فإنه سيكون فعاال في حماية الغذاء وما تعلق به«.
ويرى الباحثان أن إصدار هذا النظام يعد خطوة رائدة في حماية الصحة الغذائية وحماية 

الغذاء واملستهلك.
وفي سبيل حتقيق هذه الغايات، فقد صدر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء ما يسمى بـ 
»اشتراطات صحة الغذاء«، وذلك مبوجب املواد )2( و)4( و)8( و)27( و)28( من الالئحة 
التنفيذية لنظام الغذاء بوصفها األساس العام لإلنتاج، في ظروف مالئمة وسليمة لكل 
في   - الباحثان  ويرى  واملياه.  حيواني  أصل  من  املنتجات  ذلك  في  مبا  الغذائية،  املواد 
قراءتهما - مفردات هذه االشتراطات توضيحا مفصال لكل ما من شأنه أن يشكل غذاء، 
الشريعة اإلسالمية كما  أن يكون متفقا وأحكام  أم مصنعا، شريطة  أكان طبيعيا  سواء 
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نص على ذلك نظام احلكم األساسي؛ إذ نصت الالئحة التنفيذية الصادرة مبوجب قرار 
الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم 3 لسنة 1439 بتاريخ 1439/8/25هـ، على أنها تهدف إلى 
ضمان سالمة الغذاء، ومحاولة حتسني جودته، وحماية الصحة العامة للمستهلكني، عن 
الوعي، وحماية املستهلك من األغذية  طريق احلد من املخاطر املرتبطة باألغذية، ونشر 

الضارة، أو املضللة، أو الغير صاحلة. 

بتاريخ   1 رقم  الوزراء  مجلس  قرار  مبوجب  والدواء،  للغذاء  العامة  الهيئة  تشكلت  وقد 
املشرع  وأكد  وسالمته.  الغذاء  حماية  ضمان  إلى  تهدف  مستقلة  كهيئة  1424/1/7هـ، 
حماية الغذاء، عبر نظام حماية املستهلك الذي نشأت مبوجبه جمعية حماية املستهلك في 
1436/2/23هـ، املوافق 2014/12/15م. كما تضمنت الالئحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي 
واللوائح التنفيذية الصادرة مبوجب التشريعات اخلاصة بوزارة البيئة واملياه والزراعة 

العديد من النصوص الناظمة حلماية الغذاء مبقوماته ومصادره ومؤثراته املختلفة.

الغذاء،  بحماية  اخلاصة  التنظيمية  واألدلة  اللوائح  من  العديد  صدرت  ذلك  جانب  وإلى 
ومنها  السعودية،  العربية  اململكة  في  للغذاء  العامة  الهيئة  عليها  وتشرف  ترعاها  والتي 
دليل سحب واسترجاع األغذية واألعالف الذي طبق في 1440/11/1هـ، والذي جاء مؤكدا 
للمواصفات  املخالفة  أو  اآلمنة،  غير  منتجاتها  واسترجاع  سحب  الغذائية  املنشآت  على 
القياسية املعتمدة، أو التي مت حظر تداولها، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء 
واجلهات احلكومية املعنية، مستندة في ذلك على املادة )20( من نظام الغذاء، والتي تنص 
الغذاء غير مطابق لالشتراطات واملتطلبات  »إذا علمت أو شكت املنشأة في أن  أنه:  على 
التي تفرضها الهيئة، وجب عليها إبالغ الهيئة بذلك، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لسحب 

الغذاء وفقا ملا حتدده الالئحة«. 

وتنص املادة )33( على أنه: »إذا توافر للهيئة دليل على أن هناك منتجا غذائيا قد يسبب 
ضررا على صحة املستهلك أو الصحة العامة، فلها األمر بسحب املنتج أو استرجاعه ومنع 
تداوله وفقا لإلجراءات التي حتددها الالئحة«. كما تنص املادة )35( على أنه: »ال يجوز 

تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه أو استرجاعه من السوق، أو حظر تداوله«.

وقد صدر الدليل اإلرشادي لنظام اإلنذار السريع للغذاء واألعالف، والدليل اإلرشادي 
لتتبع األغذية وغيرها من اللوائح واألدلة التي تشدد على حماية الغذاء وضمان سالمته، 
التجارة  حركة  وتسهيل  ومأمونيتها،  املبيدات  وسالمة  ومأمونيته  واحليوان،  لإلنسان 

مع ضمان سالمة الغذاء، وتعزيز ثقة املستهلك وأصحاب العمل باجلهاز الرقابي.
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وفي األردن صدر قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015 الذي أكد في املادة )4( على أن تتولى 
املؤسسة العامة للغذاء والدواء التدابير الصحية الالزمة ومن بينها: 

كان  سواء  الغذاء  على  املجلس  يعتمدها  التي  الصحة  وتدابير  الفنية  القواعد  تطبيق  »أ- 
منتًجا محليًّا أو مستورًدا. 

ب- القيام بإجراءات تقييم مطابقة الغذاء للمواصفات القياسية والقواعد الفنية.
لالستهالك  صالحيته  وثبوت  فحصه  قبل  للمملكة  إدخاله  أو  غذاء  أي  تداول  منع  جـ- 

البشري ومطابقته للشروط املعتمدة لسالمة الغذاء.
تدابير  أو  الفنية  للقواعد  مطابقته  عدم  ثبت  للمملكة  إدخاله  أو  غذاء  أي  تداول  منع  د- 

الصحة...«.
وهذا يعني وجوب اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة حلماية الغذاء من التلوث، مبنع أسبابه، 

أو التوسع في مسبباته.
ويرى الباحثان أن في النصوص التي صدرت في كال البلدين شمولية واتساًعا ملا ميكن 
أن ُيشكِّل إفساًدا، وفساًدا للغذاء، وأشكاالً لتلويثه، وشمواًل لكل مراحل إعداده وتصنيعه 
أو زراعته حتى حلظة جاهزيته لالستهالك، مبا في ذلك اإللزام بتوفير بطاقة بيان املنتج، 

وذلك حتت رقابة اجلهة اإلدارية املتخصصة بذلك)15(.
هذا، وقد بيّنت املادة )16( من نظام الغذاء في اململكة العربية السعودية، واملادة )/4 ج( من 
قانون الرقابة على الغذاء في األردن اخلصائَص والتدابير واإلجراءات الالزمة ملمارسة 
حماية الغذاء، ومنها »منع تداول أي غذاء، أو إدخاله اململكة قبل فحصه وثبوت صالحيته 

لالستهالك البشري ومطابقته للشروط املعتمدة لصالحية الغذاء«.
للخارج،  املُصدَّر  الغذاء  ملطابقة  املؤكدة  الصحية  الشهادات  منح  على  نصها  وكذلك 
واملنتج محليا للقواعد الفنية والتدابير الصحية املعمول بها في اململكة، بل ومنح القانون 
الصالحية للسلطات املختصة في الرقابة والتفتيش على أي مكان يتم فيه تداول الغذاء. 

التعريفية،  البيان  البلدين - من وجوب وجود بطاقة  املشرِّع - في  فضاًل عما اشترطه 
وما حتويه من معلومات وقواعد فنية الزمة للمستهلك، بل وتأكيد املشرِّع - في البلدين 

تعد الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية ومؤسسة الغذاء والدواء في األردن اجلهتني املسؤولتني   )15(
وعلى  تداوله،  مراحل  جميع  في  املستورد،  أو  احمللي  كان  سواء  البلدين،  في  الغذاء  على  الرقابة  عن 
اتفاقه مع معايير ومتطلبات اجلودة املعتمدة لدى اململكة العربية السعودية سنًدا لنظام الغذاء الصادر 
1436/1/6هـ، وهو األمر نفسه أيضا بالنسبة للملكة األردنية الهاشمية  باملرسوم امللكي رقم م/1 في 

سنًدا لنص املادة )3( من قانون الرقابة على الغذاء األردني رقم 30 لسنة 2015.
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- منع تداول أي غذاء ما لم يكن مرخًصا، وحصرها تداوله وتناوله، ومن ذلك نص املادة 
)14( من نظام الغذاء السعودي التي نصت صراحة على عدم جواز تصدير الغذاء إال من 
منشأة ترخص لها الهيئة بذلك، واملادة )4/ أ( من قانون مؤسسة الغذاء والدواء األردني 
الغذاء وجودته  »أ - ضمان سالمة  2008م، تهدف املؤسسة إلى حتقيق:  41 لسنة  رقم 

وصالحيته لالستهالك البشري في جميع مراحل تداوله«.
الصحة  تدابير  السعودية على  العربية  اململكة  بالزراعة في  التشريعات اخلاصة  وتؤكد 

والصحة النباتية والصحة احليوانية الضرورية واملناسبة لتحقيق األهداف التالية: 
الناجتة عن دخول اآلفات واألمراض أو  »أ- حماية صحة احليوان والنبات من املخاطر 

الكائنات العضوية احلاملة لألمراض.
امللوثات،  أو  اإلضافات،  عن  الناجتة  املخاطر  من  واحليوان  اإلنسان  صحة  حماية  ب- 
أو السموم، أو الكائنات العضوية املسببة لألمراض املوجودة في املنتجات الزراعية، أو 

مدخالت اإلنتاج الزراعي.
املنتجات  حتملها  التي  األمراض  عن  الناجتة  املخاطر  من  اإلنسان  صحة  حماية   - جـ 

الزراعية، أو من دخول اآلفات أو انتشارها«)16(. 
وليس هذا إال تأكيد على أهمية إجراءات متابعة الغذاء ورخصه، سواء أكان منتًجا أجنبيًا 

مستورّدا أو ُمصنًّعا محليًّا.
ومن املالحظ أن املشرِّع في البلدين راعى - في صياغته - التركيز والتأكيد على التنوع 
الغذائي والتسلسل الغذائي الذي بدأ بالغذاء، وانتهى باإلنسان، ضمن مفهوم السلسلة 
الغذائية، مؤكدا أهمية الغذاء وسالمته في حياة اإلنسان، وضرورته للحياة بشكل كامل، 
بل وأكد املشرِّع – أيضا - على وسائل الضبط اإلداري)17( في سبيل احملافظة على الصحة 
نظام  من   )14( املادة  من   6 الفقرة  نص  ذلك  ومن  بالغذاء،  وثيقا  ارتباطا  املرتبطة  العامة 
الزراعة السعودي، والتي أعطت الوزارة حق إصدار املوافقات الستيراد منتجات الثروة 
)9( من قانون الزراعة األردني التي نصت  احليوانية غير املصنعة، وتصديرها، واملادة 
على أن: »أ- تصدر الوزارة رخص االستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية ومدخالت 
 - ب  اململكة.  حتتاجه  مما  لرخص  تصديرها  أو  استيرادها  اخلاضع  الزراعي  اإلنتاج 
يحظر استيراد أو تصدير املنتجات الزراعية ومدخالت اإلنتاج الزراعي ما لم تكن مرفقة 

نظام الزراعة السعودي الصادر في 1442/8/10هـ، واملادة )7( من قانون الزراعة األردنية رقم 13 لسنة   )16(
 .2015

محمد حسن القحطاني، القانون اإلداري السعودي، دار حافظ للنشر والتوزيع، جدة، 2021، ص236.   )17(
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النباتية والصحة  بشهادة صحية معتمدة، تؤكد توافقها مع متطلبات الصحة والصحة 
احليوانية املتعلقة بهما«.

 - اململكة  في  انتشاًرا  األكثر  بوصفها   - الزيتون  زراعة  األردني  املشرِّع  وخّص 
بنصوص خاصة تتعلق بتنظيم استحداث معاصر الزيتون، سواء في قانون الزراعة 
نفسه في املادة )16(، أو في نظام تنظيم املدن والقرى األردني لعام 2018، وتعديالته 

حول االشتراطات القانونية والصحية الالزمة إلقامة هذه املعاصر.
العامة  الصحة  وقانون  1423/3/23هـ،  في  صدر  الذي  السعودي  الصحة  قانون  وفي 
ما كثيًرا من املسائل ذات الصلة، ومنها ما  األردني رقم 47 لسنة 2008، جند أنهما قد نظَّّ
اتصل وتعلق بتداول الغذاء، والذي يعطي الصالحية لهيئة الغذاء والدواء في السعودية، 
وللمؤسسة العامة للغذاء والدواء في األردن، بالتفتيش على األدوية، وأخذ عيِّنات للفحص، 
ومنها ما يشهده العالم حاليًا من وجوب الفحص املتعلق بـ »كورونا« كوباء عاملي سريع 
االنتشار يقتضي تعاوًنا عامليًا ملواجهته، عبر البحث عن املطعوم األنسب، وحث املنظمات 

العاملية وجوب رفع املناعة، وهي مسألة ال تتأتَّى إال بالغذاء اجليِّد املقبول.
2007، والالئحة التنفيذية السعودية لفحص  باإلضافة إلى نظام املسالخ األردنية لسنة 
الذبح  أماكن  نظما  واللذين  1390/7/11هـ،  في  ص   /524 رقم  بالتعميم  الصادرة  اللحوم 
بهدف  وذلك  األضحى،  عيد  في  األضاحي  وذبح  بيع  أماكن  تنظيم  مثالً  ومنها  احلي، 
النظافة  تراعي  ال  بوسائل  اللحوم  تداول  ومنع  املسائل  هذه  على  اإلداري  اإلشراف 

واملعايير الصحية املعتمدة.
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املبحث الثاني
احلماية القانونية للغذاء من التلوث

املتعددة، أجهزة  للغذاء عبر أجهزتها  القانونية  التدخل لتحقيق احلماية  للدولة من  بد  ال 
تنظم  إدارية  وقرارات  أنظمة  من  التشريعات  تفرضه  ما  اتباعها  عبر  اإلداري،  الضبط 

عملها على سبيل حتقيق هذه احلماية للغذاء من التلوث.
وعليه سنبحث حماية الغذاء من التلوث في املطالب التالية: األول حول جهات الضبط 
حماية  أساليب  فيه  فنبحث  الثاني  أما  التلوث.  من  الغذاء  حماية  في  املختصة  اإلداري 
الغذاء، وذلك على  املترتبة على اإلخالل بسالمة  والثالث اجلزاءات  التلوث.  الغذاء من 

النحو اآلتي:

املطلب األول
هيئات الضبط اإلداري املختصة 

في حماية الغذاء من التلوث

تقوم طبيعة الغذاء، وطريقة التعامل امليداني معه )تصنيعه وتداوله( بدور بارز في حتديد 
واملتابعة  امليداني  العمل  منها  جزء  ميثل  والتي  متابعته،  عن  املسؤولة  اإلدارية  اجلهات 
املستمرة له، وتتنوع هذه اجلهات بني هيئات ضبط إداري مركزية، وأخرى المركزية، 

وثالثة أجهزة خاصة ُمكلَّفة بحماية الغذاء من التلوث.

الفرع األول
دور اجلهات املركزية املسؤولة 

عن حماية الغذاء من التلوث

تؤدي النصوص التشريعية دورا بارزا في حتديد اجلهات املركزية املسؤولة عن حماية 
الغذاء من التلوث، وإعطائها املكنة الشرعية ملزاولة أعمالها)18(.

كمال وصفي، آليات الضبط اإلداري حلماية البيئة في التشريع اجلزائري، رسالة ماجستير، جامعة   )18(
احلاج خلضر، باتنة، اجلزائر،  2011/2010، ص124.



د. محمد القحطاني ود. صفاء السويلميين

91 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – السنة العاشرة – العدد 3 – العدد التسلسلي 39 – ذو القعدة 1443هـ/ يونيو 2022م

: هيئات الضبط اإلداري املركزية في السعودية أولاً
الغذاء،  االختصاص في حماية  املعنية وذات  الوزارات  السعودي مسؤولية  املشرِّع  أكد 
وما تعلق به من مواد وشؤون شحن وتخزين أو تصنيع. وتعد وزارة الشؤون البلدية 
والقروية الوزارة األكثر ارتباطا بالغذاء؛ ملسؤولياتها املرتبطة بتنظيم األسواق وأماكن 
تطور  مظاهر  من  إن  بل  والبسطات،  احلرف  أصحاب  أعمال  وتنظيم  الغذاء،  عرض 
املشرِّع السعودي أنه أصدر العديد من اللوائح واألدلة ملشروع الرقابة الصحية، وبشكل 

تفصيلي، للمحال املتعاملة مع األغذية وأنواع األغذية املختلفة)19(.
التعامل  يستلزم  الذي  الغذائي  للتنوع  السعودي  املشرِّع  من  إدراك  التفصيل  هذا  وفي 
ناته ومصدره، وعلى ما يرى الباحث؛  معه، وحمايته بطرق تختلف باختالف نوعه ومكوِّ
فقد جعل املشرِّع السعودي الدور الرئيس للمركزية اإلدارية في حماية الغذاء، ممثلة في 
وزارة الشؤون البلدية، والتي نصت على التشريعات انطالقا من طبيعة عملها، ولتعطي 

بعد ذلك دورا تشاركيا مع األجهزة األخرى لتعاونها في حماية الغذاء.
ثانّياًا: هيئات الضبط اإلداري املركزية في األردن

العامة في املوضوعات  الوالية  الغذاء والدواء - في األردن - صاحبة  ُتعد مؤسسة 
الغذاء األردني  الثالثة من قانون  املادة  ذات الشأن واملتعلقة بالغذاء، سندها في ذلك 
املختصة  الوحيدة  اجلهة  املؤسسة  »تعتبر  أنه:  على  تنص  التي   2015 لسنة   30 رقم 
استيفائه  من  للتأكد  تداوله  مراحل  جميع  في  واملستورد  احمللي  الغذاء  على  للرقابة 

ملتطلبات جودة وسالمة الغذاء في اململكة وفقا ألحكام هذا القانون«)20(. 
الغذاء  على  الرقابة  مديرية  تعد  كما  الرئيسي،  الوطني  املرجع  املؤسسة  هذه  تعد  وعليه 
منذ  الغذاء  صحة  على  للرقابة  أُنشئت  التي  املديريات  أهم  من  املؤسسة  لهذه  التابعة 
1993، وكانت تابعة للمديرية العامة للرعاية الصحية في وزارة الصحة. وتتولى  العام 
املؤسسة العامة للغذاء والدواء العديد من االختصاصات في مجال الرقابة على الغذاء)21(، 
مثل التأكد من سالمة الغذاء، من خالل التعامل معه بالطرق القياسية واملتفق عليها عامليا، 

وإجراء عملية رقابة منتظمة على املؤسسات الغذائية.

وزارة الشؤون البلدية/ وكالة الوزارة للشؤون البلدية/ اإلدارة العامة للمواد الغذائية، بيان مبسميات   )19(
 ،49124 رقم  الوزير  معالي  قرار  مبوجب  الصادر  الصحية  الرقابة  ملشروع  احملدثة  واألدلة  اللوائح 

تاريخ1440/9/21هـ املبلغ بتعميم الوكالة رقم52755، تاريخ1440/10/21هـ.
القانون  إقرار  بعدها  ليتم  2003؛  لسنة   31 رقم  املؤقت  القانون  مبوجب  املؤسسة  هذه  استحداث  مت   )20(

للمؤسسة رقم 41 لسنة 2008.
املواد )27(، و)28(، و)29( من قانون الغذاء األردني رقم 36 لسنة 2008.  )21(
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أزمات  إلدارة  مجلس  تشكيل  األردني  الغذاء  قانون  من   )5( املادة  مبوجب  مت  وقد  هذا، 
عليا  جلنة  تشكيل  يتم  القانون  من  وانطالقا  الغذائي،  التلوث  مشكالت  من  للحد  الغذاء؛ 
وأخرى فنية)22(، ملتابعة تداول الغذاء ومراقبته... وغيرها من االلتزامات املهمة لضمان 

سالمة الغذاء من التلوث.
2008، جند أنه جعل  47 لسنة  )3( من قانون الصحة العامة األردني رقم  وبقراءة املادة 
وزارة الصحة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية في اململكة، ومنها ما يتعلق باحلفاظ 
على الصحة العامة بتقدمي اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية والرقابية. وهذا يعني 
أن دور الوزارة مرافق لدور املؤسسة العامة للغذاء والدواء، كل من اجلانب املختص بها، 
لتكمل كل منهما األخرى في منع التلوث الغذائي وآثاره الصحية، وما للغذاء من أثر على 

الصحة العامة، ومنع سوء التغذية، ومحاربة املسببات لها.
وقد منح املشرِّع وزارة الصحة انطالقا من نص املادتني )36( و)38( من القانون صالحية 
مراقبة مياه الشرب للتحقق من صالحيتها لالستهالك البشري، وخلوها من كل امللوثات، 
واألشخاص  املتجولني  الباعة  مراقبة   - أيضا   - الصحة  وزارة  األردني  املشرِّع  ل  وخوَّ

الذين يزاولون أي حرفة صغيرة، مثل البقاالت واملخابز واملطاعم وما شابهها)23(. 
وهذا يعني - على ما يرى الباحثان - أن الدور تشاركي بني املؤسسة العامة للغذاء ووزارة 
الصحة في التعاون ملراقبة الغذاء، وكل ما له من دور في تشكيل وإعداد هذا الغذاء، سواء 
من حيث البيئة ذات الصلة، أو في األعمال التحضيرية والتصنيعية والتداولية املتعلقة به.

الفرع الثاني
دور اجلهات الالمركزية املكلفة 

بحماية الغذاء من التلوث

تقوم البلديات واإلدارات احمللية بدور بارز في حماية الغذاء من التلوث وحماية املستهلك؛ 
انطالقا من النصوص التشريعية املانحة لها هذه الصالحيات.

: اجلهات الالمركزية املعنية بحماية الغذاء في السعودية أولاً
الغذاء والدواء  بهيئة  الغذاء  املشّرع مسؤولية حماية  أناط  السعودية  العربية  اململكة  في 
التي شرعت في إعداد مسودة لم تصدر بعد لالئحة خاصة بذلك، تطبق هذه الالئحة على 

املادتني )6( و)10( من قانون الغذاء األردني.  )22(
املادة )57/ أ / 1( من قانون الصحة العامة األردني.  )23(
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الغذائية،  املنتجات  أو تخزين  أو تعبئة،  أو معاجلة،  التي تقوم بتصنيع،  الغذائية  املنشأة 
املنهج  اعتماد  »للهيئة  أنه:  على  نصت  والتي  الغذاء،  نظام  من   )29( املادة  إلى  استنادا 
الغذائية، ولها في سبيل  الغذاء خالل مراحل السلسلة  الوقائي املناسب لضمان سالمة 

ذلك فرض النظم الفنية الكفيلة بتحقيقه«.
ثانّياًا: اجلهات الالمركزية واملعنية بحماية الغذاء في األردن 

منح قانون البلديات األردني رقم 41 لسنة 2015، في املادة )5/ أ( صالحيات متكنها من 
حماية الغذاء بقولها: »... تناط باملجلس ضمن حدود البلدية السلطات والصالحيات 
 .)...( أماكن خاصة بكل صنف  12- تنظيم احلرف والصناعات وتعيني   )...( التالية: 
للذبح  املَُعد  وفحص  والطيور،  واملواشي  احليوانات  بيع  وأسواق  املسالخ  إنشاء   -20

منها، واتخاذ االحتياطات ملنع إصابتها باألمراض...«.
كما منح املشرِّع املجالس احمللية صفة مراقبة احملال واألعمال املقلقة للراحة، أو املضرة 
بالصحة العامة )...(، ومراقبة املواد الغذائية، واتخاذ اإلجراءات ملنع الغش فيها، وإتالف 

الفاسد منها.
الهيئات  املجالس احمللية؛ ليشارك  ع من نطاق اختصاص  املُشرِّع قد وسَّ أن  وهذا يعني 
قانون  من   )4( املادة  ونصت  الغذاء.  على  اإلشراف  ومراقبة  متابعة  في  عملها  املركزية 
»ال يجوز ألحد أن يتعاطى أية حرفة  1953 على أنه:  )16( لسنة  احلرف والصناعة رقم 
مصنفة في أية منطقة يسري عليها هذا القانون إال إذا كان يحمل رخصة صادرة مبقتضاه 

من سلطة الترخيص«.
وجاء حكم محكمة بداية إربد بصفتها االستئنافية، تأكيدا لنص املشرِّع؛ حيث إنه بتاريخ 
14 يوليو 2015 تقدم املستأنف للطعن في القرار الصادر عن قاضي صلح جزاء الكورة 
2015 الصادر في القضية الصلحية اجلزائية، املتضمن بجرم تعاطي  29 يونيو  بتاريخ 
والصناعات،  احلرف  قانون  من  )9/1/أ(  املادة  ألحكام  رخصة  دون  من  مصنفة  حرفة 

واحلكم عليه بحدود ذات املادة بالغرامة عشرة دنانير والرسوم)24(.
ونالحظ أن املشرِّع في املادة )4( ألزم كل من يتعاطى أي حرفة باحلصول على ترخيص 

يجيز له تعاطي هذه احلرفة وذلك من السلطة املختصة.
كما نصت املادة )5( من نظام مراقبة وتنظيم الباعة املتجولني رقم )81( لسنة 2009 على 
لم يكن حاصال على ترخيص  ما  بائع متجول  »ال يجوز ألي شخص مزاولة عمل  أنه: 

بذلك من البلدية«.

.www.qistas.com حكم محكمة بداية إربد رقم 15-07-2896، بتاريخ 1 أكتوبر 2015، موقع قسطاس  )24(
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والتصدير  االستيراد  رخص  الوزارة  تصدر  النافذة  التشريعات  أحكام  مراعاة  مع 
للمنتجات الزراعية ومدخالت اإلنتاج الزراعي اخلاضع استيرادها أو تصديرها لرخص 
مبوجب  اململكة  على  املترتبة  االلتزامات  مع  يتعارض  ال  ومبا  اململكة،  إليه  حتتاج  مما 

االتفاقيات والبروتوكوالت التي تكون طرفا فيها.

الفرع الثالث
الهيئات اخلاصة وحماية الغذاء من التلوث

ُيقصد بهذه الهيئات تلك التي أنشأها املشرِّع، وجعل من اختصاصها حماية املستهلك، 
أو  التالف،  أو  امللوث،  الغذاء  السيما مما قد يلحق به من أضرار ومخاطر؛ نتيجة تداول 

الذي حلقه الغش.

: الهيئات اخلاصة في اململكة العربية السعودية  أولاً
تولت اململكة العربية السعودية إنشاء أجهزة خاصة ملتابعة حماية الغذاء وحفظه، ومراقبة 
ومحاسبة  الضرر  وقوع  دون  للحيلولة  الالزمة  االشتراطات  وتقرير  به،  املتعاملني 

املتسبب فيه، وتتمثل هذه األجهزة في:

الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتي استحدثتها اململكة للقيام باألعمال املتعلقة   -1
متت  فقد  وعليه  عليها،  والقائمني  ومتابعتها،  التراخيص  ومنح  الغذاء،  بحماية 
املادة  نصت  حيث  مبهامها،  الهيئة  لقيام  الالزمة  الصحية  االشتراطات  صياغة 
حتقيق  االشتراطات  هذه  من  الهدف   -1« أن:  على  االشتراطات  هذه  من  األولى 
القواعد  ووضع  والبيئة،  واحليوان  اإلنسان  لصحة  احلماية  من  عاٍل  مستوى 
حول  الغذائية  املنشآت  ألصحاب  واخلاصة  العامة  واالشتراطات  واملسؤوليات 
األحكام  االشتراطات  هذا  تضمنت  كما  الغذائية...«.  املنتجات  ومأمونية  سالمة 

املتعلقة بالغذاء، سواء أكان ُمَصنًَّعا في السعودية، أم ُمْستَوَرًدا من اخلارج. 

موقعها  عبر  استحدثت،  أن  الغذائية  الشؤون  متابعتها  في  الهيئة  تطور  بلغ  وقد 
عن  وميزتها  الغذائية،  األنواع  في  املتخصصة  القنوات  من  العديد  اإللكتروني، 
األغذية لإلنسان، وتلك املنتجات احليوانية، مثل األعالف ومتييزها عن األدوية؛ 
متابعة  سرعة  يضمن  ومبا  إلكترونيًّا،  معها  والتعامل  البيانات  إدخال  يتم  إذ 

العمليات، وضبط أي تالعب أو غش بها.
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من  املستهلك  بحماية  تختص  والتي  املستهلك،  حلماية  التجارة  وزارة  وكالة   -2
واخلدمات  السلع  على  وبالرقابة  املضللة،  واإلعالنات  والتقليد  واخلداع  الغش 
لضمان سالمتها، وبرفع وعي املستهلك. ويرتبط بهذه الوكالة العديد من اإلدارات 

املعنية بحفظ الغذاء، كما تتابع هذه اإلدارات األسعار وجودة الغذاء وتوافره.
ثانّياًا: الهيئات اخلاصة في األردن 

تتوزع هذه الهيئات بني املؤسسة العامة للمواصفات واملقاييس واجلمعية الوطنية حلماية 
املستهلكني واجلمعية امللكية للتوعية الصحية.  

القانون  مبوجب  ست  أُسِّ والتي  واملقاييس،  للمواصفات  العامة  املؤسسة   -1
أن كانت  2000، بعد  22 لسنة  القانون رقم  املُعدَّل مبوجب   ،1994 15 لسنة  رقم 
إحدى هيئات وزارة الصناعة والتجارة)25(. وتتكون املؤسسة من عدة مديريات 
وأقسام، أهمها قسم الصناعات الغذائية، ومديرية التفتيش والرقابة، والتي ُيعد 
للقواعد  األسواق  في  املطروحة  املنتجات  مطابقة  ضمان  اختصاصاتها  أهم  من 
خدمات  وتقدمي  وسالمته،  اإلنسان  صحة  حلماية  اإللزامية  واملتطلبات  الفنية 
ومنتجات ذات جودة عالية لتعزيز الثقة باملنتجات واخلدمات الوطنية، واملساهمة 

في حتسني الوضع البيئي والصحي في األردن)26(.
ولتحقيق مديرية التفتيش الغاية منها فإن لديها تقسيما إداريا يحقق أهدافها، حيث 
تعمل أقسام ومديريات مؤسسة املواصفات واملقاييس حتت إشرافها ورقابتها، 
بعد تقسيم االختصاصات واملهام عليها، السيما في ظل االختصاصات الرئيسية 
للمؤسسة في مجال الرقابة على الغذاء)27(، خاصة فيما يتعلق منها مبنح شهادات 
أي  تصنيع،  أو  استيراد،  أو  تداول،  عدم  يضمن  مبا  األردنية،  واجلودة  املطابقة 
مواد غذائية ال تراعي املواصفات واالشتراطات الصحية املشروطة ضمن املعايير 

الوطنية والدولية املسموح بها.

لتشكل  1989؛  العام  في  ست  أُسِّ وقد  املستهلك)28(،  حلماية  الوطنية  اجلمعية   -2
احللقة األولى حلماية املستهلك في غذائه، عبر التعرف على املشكالت التي تواجه 
املستهلكني، ونشر الوعي الغذائي لديهم للتعاون مع األجهزة املختصة، ومحاربة 

التقرير السنوي ملؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية لسنة 2012.  )25(
http://www.jsmo.gov.jo مؤسسة املواصفات واملقاييس، املوقع اإللكتروني  )26(

رسالة  األردني،  القانون  في  والدواء  الغذاء  على  اإلداري  الضبط  رقابة  التالهني،  محمد  عبدالرحمن   )27(
ماجستير، جامعة اإلسراء، األردن، 2015، ص58 و59.

 .http.//www.cirilsociety-jo.net املوقع اإللكتروني للجمعية الوطنية حلماية املستهلك  )28(
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الغش والتالعب ومنع االحتكار، ورسم الطريقة القانونية حلماية املستهلك وآلية 
املطالبة بحقوقه، بل وعمل برامج تلفزيونية ميدانية حلماية املستهلك، والتفتيش 

على احملال بالتساوي مع رجال الضابطة العدلية.

وتسعى   ،2005 العام  في  ست  أُسِّ والتي  الصحية،  للتوعية  امللكية  اجلمعية   -3
لزيادة الوعي والتثقيف الصحي، والنهوض مبستوى الوعي باتباع أمناط حياة 

صحية، وإتباع القواعد الصحية، ومراعاة الغذاء الصحي السليم)29(.

املطلب الثاني
أساليب الضبط اإلداري للرقابة على الغذاء

إلى  الغذائي،  التلوث  وقوع  دون  حتول  وقائية  وسيلة  بوصفه  اإلداري،  الضبط  يسعى 
األفراد  حقوق  وبني  وصالحيته،  الغذاء  حفظ  في  اإلدارة  نشاط  بني  التوازن  حتقيق 
وحرياتهم، ولكي تتحقق غاية الضبط اإلداري كان ال بد من منح هيئات الضبط اإلداري 
الوسائل القانونية الالزمة التي متكنها من حتقيق أهدافها، والتي تتدرج بني أنظمة الضبط 

اإلداري، والقرارات، واألوامر الفردية؛ بوصفها وسائل الضبط. 

الفرع األول

وسائل الضبط اإلداري في مجال الغذاء

الضبط  أنظمة  بينها  من  بأعمالها،  للقيام  قانونية  ووسائل  مكنات  اإلدارة  املشرِّع  منح 
اإلداري بوصفها قواعد عامة ومجردة، والقرارات اإلدارية الفردية. 

: أنظمة الضبط اإلداري  أولاً
بكل  العام  النظام  على  احملافظة  إلى  تهدف  عامة  أحكاما  تتضمن  ُمجرَّدة  قواعد  هي 
قانون  نص  وقد  يخالفها)30(.  ملن  واجلزاءات  والنواهي  األوامر  متضمنة  عناصره، 

املوقع اإللكتروني للجمعية امللكية للتوعية الصحية:  )29(
http://www.civilsoCiety-Jo.net/or/or gauizetion/354

العربية  البيئة - دراسة تطبيقية في دولة اإلمارات  نواف كنعان، دور الضبط اإلداري في حماية   )30(
املتحدة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية، م3، ع1، فبراير2006، ص84؛ عبدالرحمن 
الرياض، اجلامعي،  الكتاب  دار  اإلداري،  التنظيم   – السعودي  اإلداري  القانون  عبدالله،   سامح 

د.ت، ص111.
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الغذاء األردني، في املادة )14( على أنه: »مع مراعاة التشريعات النافذة املفعول املتعلقة 
أو  مضاف  أي  أو  اخلاصة  لالستعماالت  غذاء  أي  إدخال  مُينع  والتصدير،  باالستيراد 
مكمل غذائي للمملكة، وتداوله فيها قبل صدور موافقة املؤسسة عليها ضمن الشروط 
والتعليمات التي يصدرها املجلس لذلك«، ونصت املادة )16( أيضا على أنه: »مينع إدخال 
إذا كان مغشوشا أو موصوفا وصفا كاذبا أو غير صالح  أي غذاء أو تداوله في اململكة 

لالستهالك البشري«.

كما نصت مواد نظام الغذاء في اململكة العربية السعودية)31( في املادة )7( على أنه: »ال يجوز 
التي  واإلجراءات  واملتطلبات  للشروط  وفقا  الهيئة  موافقة  بعد  إال  املستورد  الغذاء  فسح 
حتددها الالئحة، وتصدر الهيئة اللوائح املنظمة إلجراءات اإلذن بفسح الغذاء املستورد إلى 
الهيئة  من  مبوافقة  إال  الغذاء  عن  اإلعالن  يجوز  »ال  أنه:  على   )11( املادة  ونصت  اململكة«، 
وفق الشروط واملتطلبات التي حتددها الالئحة«، كما نصت املادة  )13(على أنه: »ال يجوز 
ألي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل احلصول على ترخيص فني من الهيئة، وفقا للمتطلبات 

والشروط واإلجراءات التي حتددها الالئحة«.

ويتضح من هذه النصوص اتصافها بالسمة العمومية لتنطبق على أي غذاء مهما كان 
مصدره؛ فهذه األنظمة محددة غاياتها بأهداف الضبط اإلداري)32(.

كما نصت املادة )3( من االشتراطات الصحية السعودية، حتت عنوان االلتزامات العامة، 
على أن: »يضمن مشغلو املنشآت الغذائية أن كل مراحل السلسلة الغذائية مثل االستالم 
واإلنتاج والتجهيز والتوزيع واحلفظ والتخزين والعرض في السوق التي حتت سيطرتها 

تلبي االشتراطات الصحية ذات الصلة املنصوص عليها في هذه االشتراطات«. 

وباإلضافة إلى ما سبق، فإن هناك مجموعة من اللوائح واألدلة احملدثة ملشروع الرقابة 
الصحية  االشتراطات  حول  واألنظمة  اللوائح  من  العديد  تضمنت  والتي  الصحية)33(، 
الالزمة في العديد من املواد الغذائية، والتي توجب على املتعاملني بها التقيد بها بوصفها 

قواعد عامة مجردة تسري على كل املخاطبني بها.

نظام صادر مبوجب املرسوم امللكي رقم )م/ 1( بتاريخ 1436/1/6هـ.   )31(
رمضان مطير، الضبط اإلداري وحماية البيئة، بحث مقدم في ندوة حول دور التشريعات في حماية   )32(

البيئة، الشارقة - اإلمارات العربية املتحدة، 7 - 11 مايو 2006، ص13. 
وزارة الشؤون البلدية، اللوائح واألدلة احملدثة ملشروع الرقابة الصحية الصادر مبوجب قرار وزاري   )33(

رقم 49124، تاريخ 1440/9/21هـ، املبلغة بتعميم رقم 52755، تاريخ 1440/10/21هـ.
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ثانّياًا: القرارات اإلدارية الفردية)34(
معروف  معنّي  عدد  أو  فرد،  على  تطبيقها  بقصد  اإلدارة  تصدرها  التي  القرارات  وهي 
قواعد  إلى  استنادها  صدورها  لصحة  تشترط  التي  القرارات  وهي  لإلدارة،  ومعلوم 
مفردات  من  األردني  الغذاء  قانون  من   )17( املادة  تضمنته  ما  ذلك  ومن  عامة،  تنظيمية 
تتضمن أوامر فردية لكل منشأة غذائية، منها ما تعلق بوجوب تسمية مسؤول مختص 
الغذائية  املؤسسة  في  املتداول  الغذاء  مطابقة  من  التحقق  أبرزها  مهام،  مجموعة  يتولى 
االشتراطات  مع  ينسجم  مبا  الغذاء،  مع  التعامل  تداول  مراحل  كل  في  الفنية  للقواعد 
الصحية)35(، ومنها مثال: في ظل »وباء كورونا«، باستبعاد أي عامل في املؤسسة يصاب 

بالوباء، باعتبار أن ذلك قد يؤثر على سالمة الغذاء. 
ويؤكد الباحثان انطباق الشروط العامة للقرارات الضبطية على القرارات الفردية املتصلة 

بالغذاء)36(، ومن ذلك أوامر إزالة النفايات في األماكن العامة. 
وفي اململكة العربية السعودية جند العديد من النصوص التي تضمنت األوامر الفردية 
االشتراطات  بخصوص   - – مثاًل  جندها  التي  تلك  مثل  الصحية،  االشتراطات  ملطبقي 
الصحية حملالت بيع اخلضار والفواكه، ومن ذلك املادة )11( من هذه االشتراطات، حتت 

بند االشتراطات الصحية اخلاصة، وتلك املتعلقة بالعمل الصيدالني مثال.

الفرع الثاني
أساليب الضبط اإلداري للضبط الغذائي

وتتجلى أبرز هذه القرارات الفردية في وسائل تقنية قانونية، في سبيل حماية الغذاء 
أولاً: الترخيص أو اإلذن املسبق

ويقتضي ذلك وجوب حصول الفرد على املوافقة املسبقة لتصرفه، أي عدم جواز البدء 
في املشروع، أو في عمل ما لم يحصل على املوافقة الالزمة لذلك. وغاية هذا األسلوب 
الضبطي هي مراقبة األنشطة قبل املباشرة فيها؛ للتحقق من عدم إمكان إحلاقها الضرر، 
وقوع  دون  يحول  احتياطي  إجراء  فهي  مباشرتها؛  من  ضارة  نتائج  وجود  عدم  أو 

حمدي العجمي، القانون اإلداري في اململكة العربية السعودية، التنظيم اإلداري، ط2، مركز البحوث،   )34(
معهد اإلدارة العامة، الرياض، 1437هـ/ 2016م، ص289.

انظر املادتني )171( و)191( من قانون الغذاء األردني.   )35(
عيسى دحمن، مرجع سابق، ص141.  )36(
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حتول  التي  القانونية  املوانع  إزالة  هو  الترخيص  على  املترتب  األثر  فإن  وعليه  الضرر، 
دون ممارسة النشاط الذي يقدِّر املشرِّع خطورته على املجتمع، وبالتالي يخضعه لنظام 

الترخيص املسبق)37(.

 21 رقم  األردني،  والقرى  للمدن  األبنية  نظام  من   )53( املادة  نص   - مثاًل   - ذلك  ومن 
لسنة 2019، على أن: »يكون ترخيص املنشآت الزراعية خارج مناطق التنظيم على النحو 
ترخص  ب-  التالية...  للشروط  وفقا  والدواجن  احليوانات  حظائر  ترخص  أ-  التالي: 

معاصر الزيتون وفقا للشروط...«. 

وهذا يعني عدم جواز الشروع في بناء معاصر الزيتون، أو تشغيلها، أو بناء احلظائر، ما 
لم تتحقق الشروط الالزمة مبوجب النص السابق.

وكذلك نصت املادة )9( من قانون الزراعة األردني، رقم 13 لسنة 2015 على أن: »... تصدر 
الوزارة رخص االستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية ومدخالت اإلنتاج الزراعي... «.

يصح  ال  وجوبية  رخص  هي  السابق،  النص  مبوجب  الرخص،  هذه  أن  الباحث  ويرى 
العمل من دون احلصول عليها، مبا يسمح للمشرِّع بإيقاع جزاءات إدارية على من يخالف 
نظام الرخص ويباشر العمل من دون احلصول عليها، ومن ذلك مثال نص املادة )42/ ج( 
من القانون ذاته على أنه: »ُيعاقب كل من يقوم بإنشاء مزرعة أو مفرخة دون ترخيص 

بغرامة... وإذا لم يتم ترخيصها يتم إغالقها بأمر من احلاكم اإلداري وبإشرافه«.

مسبق  ترخيص  على  احلصول  وجوب  تشترط  التي  النصوص  من  العديد  وجند 
لألنشطة املتصلة بالغذاء في اململكة العربية السعودية، ومنها املادة )5( من نظام املنشآت 
واملستحضرات الصيدالنية)38(،  التي تنص  على أنه: »ُيشترط ملنح ترخيص لفتح مصنع 
للمستحضرات الصيدالنية والعشبية ما يأتي... «، كما تنص املادة )12( من نظام الغذاء 
السعودي، في الفصل الرابع منه، حتت عنوان التراخيص على أنه: »ال يجوز ألي مختبر 
التي  واملتطلبات  الشروط  وفق  الهيئة  ترخيص  على  احلصول  قبل  الغذاء  مع  التعامل 

حتددها الالئحة«.

فهد الدغيثر، رقابة القضاء اإلداري على قرارات اإلدارة - والية اإللغاء أمام ديوان املظالم، جامعة امللك   )37(
سعود، د.ن، الرياض، 1435هـ، ص85؛ نواف كنعان، مرجع سابق، ص93.

تاريخ  م/31  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  الصيدالنية  واملستحضرات  املنشآت  نظام  من   )5( املادة   )38(
1425/6/1هـ والئحته التنفيذية لسنة 1440هـ.
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ثانّياًا: اإللزام
البيئة  تلوث  مينع  اإليجابي  باجلانب  معنيَّ  بتصرف  القيام  األفراد  املشرِّع  إلزام  وهو 
بعناصرها املختلفة، ويلزم بحمايتها، أو من تسبب في تلويث البيئة والغذاء خاصة بإزالة 

اآلثار الناجتة عن فعله أو إهماله)39(. 
وذهب املشرِّع السعودي إلى وجوب االلتزام باالشتراطات الصحية العديدة، ومنها مثاًل 
املادة )22( من االشتراطات الصحية للمخابز، والتي يحدد فيها املشرِّع ما تعلق بتخزين 
االشتراطات  من  و)12(   )11( واملادة  آلية،  والنصف  اآللية  للمخابز  النهائي  املنتج  ونقل 

الصحية اخلاصة مبحالت بيع اخلضار والفواكه.
ومن ذلك أيًضا نص املشّرع األردني في املادة )19( من قانون الغذاء على أنه: »للمجلس 
من   7 املادة  نصت  كما  غذاء«،  ألي  مستورد  أو  منتج  أي  بها  يلزم  تعليمات  يصدر  أن 
والصحة  الصحة  تدابير  تتخذ  أن  الوزارة  على   ...« أن:  على  األردني  الزراعة  قانون 
حماية  أ-  التالية:  األهداف  لتحقيق  واملناسبة  الضرورية  احليوانية  والصحة  النباتية 
صحة احليوان والنبات... ب- حماية صحة اإلنسان واحليوان في اململكة من املخاطر 
الناجتة من اإلضافات أو امللوثات أو السموم أو الكائنات العضوية... جـ - حماية صحة 
اإلنسان من املخاطر الناجتة من األمراض التي حتملها املنتجات الزراعية أو من دخول 

اآلفات أو انتشارها... «.
ويرى الباحثان، مما سبق، إلزام املشّرع بوجوب اتخاذ تدابير الصحة، والصحة النباتية، 

واحليوانية، لتحقيق احلماية للغذاء من امللوثات واآلفات وغيرها.
ثالثاًا: احلظر ويقصد به منع القيام بنشاط أو عمل ما 

وهو أشد أنواع الضبط اإلداري تقييدا للحريات، وهذا املنع ليس إال لتحقيق حماية النظام 
السعودي  املشرِّع  أخذ  أن  ذلك  ومن  معيَّنة،  زراعية  مادة  استيراد  حظر  مثل:  العام)40(، 
اخلاصة  الصحية  االشتراطات  من   )12( املادة  في   - مثاًل   – حدد  إذ  ذاته؛  باالجتاه 
باخلضار والفاكهة بشأن حظر بيع وعرض الفاكهة واخلضار التالفة أو الذابلة أو العفنة 
وغيرها؛ مما يجعلها غير صاحلة لالستهالك البشري، كما جند أيضا الفصل اخلامس 
من نظام الغذاء السعودي، والذي حظر تداول الغذاء ضمن قواعد محددة، ضمن عنوان 

تداول الغذاء في املادة )16( منه.

عيسى دحمن، مرجع سابق، ص150.  )39(
عمار بوضياف، الوجيز في القانون اإلداري، ط2، دار اجلود للنشر، اجلزائر، 2007، ص384.  )40(
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مهام  بيانها  معرض  في  األردني،  الغذاء  قانون  من   )4( املادة  عليه  نصت  ما  ذلك  ومن 
أو  غذاء  أي  تداول  منع  ومنها  األعمال،  بعض  حظر  في  والدواء  للغذاء  العامة  املؤسسة 
إدخاله للمملكة قبل فحصه، وثبوت صالحيته لالستهالك البشري، ومطابقته الشروط 
املعتمدة لسالمة الغذاء، إذ جاء فيها: »د - منع تداول أي غذاء أو إدخاله للمملكة يثبت عدم 

مطابقته للقواعد الفنية وتدابير الصحة املعمول بها... «.
تصدير  أو  استيراد  حظر  بشأن  األردني  الزراعة  قانون  من   )9( املادة  نصت  وكذلك 
املنتجات الزراعية، ومدخالت اإلنتاج الزراعي، ما لم تكن مرفقة بشهادة صحية معتمدة 
تؤكد توافقها مع متطلب الصحة. ونصت املادة )15/ د( من القانون نفسه أيضا على أنه: 
»يحظر استعمال املياه العادمة أو املعاجلة في غسل النباتات واملنتجات النباتية ويعاقب 

كل من يقوم بذلك بغرامة... ويلزم املخالف بإتالف تلك النباتات واملنتجات... «)41(.

املطلب الثالث
اجلزاءات اإلدارية املترتبة على تلويث الغذاء

لضمان حسن تطبيق أحكام القانون، ولضمان احلماية األعلى للغذاء، فرض املشرِّع، في 
اململكة العربية السعودية واململكة األردنية الهاشمية جزاءات وعقوبات على من يخالفها. 
الوسائل  اتباع  من  لديها  اإلداري  الضبط  هيئات  البيئية  التشريعات  نت  مكَّ فقد  وعليه 
العالجية الهادفة إلى معاقبة املخالفات البيئية واحلد منها، واحليلولة دون تفاقمها؛ حيث 
تستعني اإلدارة - في سبيل عالج التلوث - بجزاءات إدارية)42( تختلف باختالف درجة 

املخالفة وشدتها، وتتنوع بني جزاءات مالية، وأخرى غير مالية.

الفرع األول
اجلزاءات اإلدارية غير املالية

وهي جزاءات تطال النشاط ذاته لتنأى باملخالف وتردعه عن مخالفته، ومنها: 
اإلجراءات واجلزاءات:   -1

أقر املشرِّع في اململكة العربية السعودية إجراءات وجزاءات تبدأ بسحب املنتج 
إذا ثبت أن هذا املنتج الغذائي قد يسبب ضررا على الصحة، ومنها ما جاء في  

)41(  انظر كذلك في املعنى ذاته املادتني )55( و)57( من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008، واملادة 
)24( من قانون الزراعة األردني.

غنام محمد غنام، القانون اإلداري اجلنائي والصعوبات التي حتول دون تطوره، مجلة احلقوق، مجلس   )42(
النشر العلمي، جامعة الكويت، م18، ع1، مارس 1994، ص285.
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املادة )33( من نظام الغذاء والتي تنص على أنه: »إذا توافر للهيئة دليل على أن 
العامة؛  أو الصحة  هناك منتجاً غذائيًّا قد ُيسبِّب ضررا على صحة املستهلك، 
التي  لإلجراءات  وفقا  تداوله  ومنع  استرجاعه  أو  املنتج،  بسحب  األمر  فلها 

حتددها الالئحة«. 
وفقاَ  باإلتالف،  املنتج  هذا  في  التصرف  حق  املختصة  اجلهة  املشرِّع  أعطى  كما 
للمادة )34( من النظام ذاته، والتي تنص على أن: »للهيئة أن تأمر إدارّيًا بإتالف 
أي منتج غذائي مخالف ألحكام هذا النظام ولوائحه متى كان تداوله ُيسبِّب ضررا 

على صحة املستهلك أو الصحة العامة، وحتدد الالئحة إجراءات اإلتالف«. 
أن  على  السعودي  البيئة  نظام  من   )43( املادة  نصت  فقد  البيئة،  يخص  فيما  أما 
ودفع  التأهيل  وإعادة  املخالفة،  على  املترتبة  اآلثار  إزالة  ضرورة  املخالف  على 
التنسيق في هذا الشأن  اللوائح. وأعطت حق  التعويضات، وذلك وفقا ملا حتدده 

لوزارة الداخلية، وإحالة املخالف إلى النيابة العامة.
أما فيما يتعلق بتشديد العقوبات، فقد جاءت املادة )36( من نظام الغذاء السعودي 
بغرامات مالية مشددة، قد يصل بعضها إلى السجن، وذلك بهدف حماية الغذاء 

من التعدي، كالتالي:
غرامة ال تزيد على مليون ريال. 	•

منع املخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك ملدة ال تتجاوز مائة وثمانني  	•
يوًما.

تعليق الترخيص ملدة ال تتجاوز عاًما. 	•

إلغاء الترخيص. 	•

وجتوز مضاعفة العقوبة - في حال تكرار ارتكاب املخالفة - أو إذا كانت املخالفة 
تتمثل في التسبب عمدا في تداول مادة غذائية ضارة بالصحة، أو مغشوشة، أو 
ال  بغرامة  أو  سنوات،  عشر  على  تزيد  ال  مدة  بالسجن  العقوبة  فتكون  ممنوعة؛ 

تزيد على عشرة ماليني ريال، أو بهما معا.
مكونات  أي  أو  الصرف  مياه  إلقاء  أفعال  أن  بنيَّ  فقد  السعودي  البيئة  نظام  أما 
سائلة - غير معاجلة - أو تصريفها، أو حقنها في اآلبار اجلوفية، أو في أي وسط 
بيئي، أو في أي منطقة من مناطق املنكشفات الصخرية للطبقات املائية؛ ألي سبب 
كان، أو إلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري، ألي من امللوثات الناجتة من املياه 
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املانعة  املواد  وانحالل  السائلة،  واملكّونات  والنفايات،  احلمولة،  وبقايا  العادمة، 
أو  البيئية،  األوساط  في  اخلطرة  النفايات  من  التخلص  أو  الشوائب،  اللتصاق 
االجتار في الكائنات الفطرية املهددة باالنقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو قتلها، 

أو صيدها، تعد من املخالفات ألحكام النظام، وتستلزم توقيع اجلزاءات التالية:
غرامة ال تزيد على )20.000.000( عشرين مليون ريال. 	•

التصريح ملدة ال تتجاوز ستة أشهر. أو  الترخيص  تعليق  	•

الترخيص أو التصريح. إلغاء  	•

تنبيه  يتضمن  اجلزاءات،  أخف  وهو  فاإلنذار،  الهاشمية  األردنية  اململكة  في  أما 
املخالف ملا ارتكبه، ودعوته إلى إزالة املخالفة، وتصويب وضعه، ومن ذلك نصت 
املادة )21/ د( من قانون الرقابة على الغذاء لسنة 2003 على أنه: »... للمدير العام 
أو من يفوضه خطيا... توجيه إنذار لصاحب املكان املخالف ومديره يحدد فيه مدة 
للمحكمة  املخالفة  إحالة  املدة احملددة يقرر  إزالتها في  تتم  لم  فإذا  املخالفة  إلزالة 

املختصة... «. 
أما قانون الغذاء احلالي األردني للعام 2015 فقد جاء خاليا من أي نص يتضمن 
املشرِّع  على  يجب  تشريعيًا  قصوًرا  ُيعد  مما  للمخالف؛  اإلعذار  إلى  اإلشارة 
املدن  تنظيم  قانون  من   )41( املادة  نص  أيضا،  ذلك،  ومن  استدراكه،  األردني 
والقرى األردني، لسنة 1966 على أنه: »إذا ثبت للجنة احمللية أو اللوائية... طرح 
أو جتميع أو تصريف النفايات من املياه العادمة للمساكن أو املصانع أو الزرائب أو 
اإلسطبالت قد ُيسبِّب مكاره أو أضرارا... فلها أن تصدر إلى الشخص املسؤول 
وهذا   .» اإلخطار...  في  معيَّنة  مدة  خالل  الضرر  منع  أو  املكرهة  بإزالة  إخطارا 
 ،)42( املادة  من  الثانية  الفقرة  إجراءات  فيطبق  املكرهة  إزالة  تتم  لم  إذا  أنه  يعني 

وهي إيقاع اجلزاء املالي )الغرامة(، واإلزالة على نفقة املتسبب.
الغلق اإلداري )وقف النشاط(:  -2

وهو من أشد اجلزاءات التي تنطوي على وقف مزاولة النشاط عبر غلق املنشأة 
املخالفة؛ مما يعني تكبد املخالف خسائر مالية كفيلة مبنع عودته ملخالفة الشروط 
الصحية، وتقوم اإلدارة بهذا النشاط عادة إذا لم يجد إعذارها نفعا بعدم استجابة 
املخالف له. ومن ذلك، مثال، ما نصت عليه املادة )22/ ح( من قانون الغذاء األردني 
على أن: »1- ُتشكَّل في املؤسسة جلنة إيقاف أو إغالق املنشآت املخالفة. 2- تتولى 
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املنشأة  إغالق  أو  بإيقافه  قرار  إلصدار  العام  للمدير  التنسيب  صالحية  اللجنة 
أن  الباحثان  ويرى   .» أوضاعها...  تصويب  حني  إلى  العمل  عن  املخالفة  الغذائية 
حتول  إيجابية  مسالة  تعد  الغلق  بقرار  تنسب  جلنة  تشكيل  إلى  املشرِّع  دعوة 
دون تعسف اإلدارة وتسرعها في اتخاذ قرار الغلق؛ ملا ينطوي عليه من أضرار 

وخسائر تلحق بصاحب املنشأة.
أن  للمحكمة  »أ-  أن:  على  األردني  العامة  الصحة  قانون  من   )67( املادة  وتنص 
تقرر إغالق املكان الذي وقعت فيه املخالفة، وإغالق مصادر وشبكات املياه حفاظا 
املخالفة  فيه  وقعت  الذي  املكان  إغالق  يقرر  أن  للوزير  ب-  العامة.  الصحة  على 
وإغالق مصادر شبكات املياه وحجز اآلليات واآلالت املُسبِّبة للضرر للمدة التي 

يراها مناسبة وحلني إزالة املخالفة«. 
وأخرى  للقضاء،  الصالحية  مبنح  أعلى  تشددا  النص،  هذا  في  الباحثان،  ويرى 
للوزير )صالحية حجز اآلليات املُسبِّبة للضرر(، وهذا عقاب أشد تسعى من خالله 
الغذاء)43(. كما أن  الغذاء، وتأكيد من املشرِّع على أهمية حماية  إلى حماية  اإلدارة 
فرض  في  والقضاء  اإلدارة  جلهات  وأشد  أوسع  صالحيات  منح  النص  هذا  في 

اجلزاءات على املُتسبِّب في تلويث الغذاء، وفق وقائع وظروف ارتكاب املخالفة. 
وفي اململكة العربية السعودية جند مثال أن املادة )31( من نظام الغذاء تنص على 
أنه: »للهيئة إذا كان هناك خطر محتمل ُيهدد صحة املستهلك أو الصحة العامة في 
منشاة غذائية أو مرافقها أو منتجاتها أو أي من محتوياتها أن تصدر أمرا بإغالق 

هذه املنشأة أو أي من مرافقها وفقا لإلجراءات التي حتددها الالئحة«.
سحب الترخيص:  -3

مبزاولة  لك  يسمح  الذي  الترخيص  إلغاء  تعني  التي  القاسية  العقوبات  من  وهو 
النشاط الذي كان من شأن مزاولته إحلاق األذى، وحتقق التلوث الغذائي، وهو ما 
خالف صاحبه شروط منحه، فاإلدارة متنح الترخيص ملزاولة النشاط بشروط 
وضوابط؛ فيحرم صاحبه منه متى ما خالف الشروط التي كانت سببًا في منحه 
له، والسحب مؤقت أو دائم)44(. ونص القانون السعودي، في الفصل احلادي عشر 
)عقوبات(، وضمن املادة )36( وما بعدها على جملة من العقوبات التي تسلسلت 

انظر كذلك نص املادة )16/ب( من قانون الزراعة األردني.  )43(
فيصل نسيغة، الرقابة على اجلزاءات اإلدارية العامة في النظام القانوني اجلزائري، رسالة دكتوراه،   )44(

جامعة محمد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 2012-2013، ص70.
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بني الضعف والشدة، ما بني سحب الترخيص والغلق املؤقت والغرامة، بل وحتى 
احلبس للمخالفني وفرض تعويض للمتضرر. 

وفي هذا - على ما يرى الباحثان - تشدد مبرر؛ ملا للغذاء من أهمية ال ُيستهان 
العامة واألمن الصحي، ومن ذلك نصت املادة )23/ج/3(  بها، الرتباطه بالصحة 
من قانون الغذاء األردني على أنه: »... في حال تكرار املخالفة املنصوص عليها... 
للمرة الثالثة تضاعف العقوبة ويتم سحب الترخيص«، واملخالفة هي تداول غذاء 

غير صالح لالستهالك البشري.

كما نصت املادة )20/و/4( من قانون الزراعة األردني على أن: »يعاقب كل من اجتر 
مات منو نبات دون ترخيص بغرامة مقدارها ثالثة أضعاف  بات أو مبنظِّ مبخصِّ
قيمتها املادية، ويغلق مكان االجتار حلني تصويب املخالفة، وإذا تكررت املخالفة 

للمرة الثانية ُتضاف الغرامة للمرة الثالثة بغلق املكان ويسحب الترخيص«.

الفرع الثاني
اجلزاءات اإلدارية املالية

وهي اجلزاءات املتعلقة بالذمة املالية ملن ُتوقَّع عليه، وأهمها الغرامة، بوصفها مبلًغا ماليًا 
العامة، وقد  لفائدة اخلزينة  التلويث  املختصة على مرتكب جرمية  اإلدارة  تفرضه جهة 
التلويث،  في  املتسبب  على  إداري  كجزاء  الغرامة  على  نصت  التي  التشريعات  تعددت 
ومن ذلك مثاًل حالة تداول الغذاء املوصوف وصًفا كاذًبا، أو الترويج واإلعالن عن غذاء 

موصوف وصًفا كاذًبا)45(.

منتهي  غذاء  بتداول  املتعلق  عمان  استئناف  محكمة  حكم  القضائية  التطبيقات  ومن 
بداية  محكمة  قرار  في  بالطعن   2015 يوليو   5 في  املستأنفة  تقدمت  حيث  الصالحية، 
الزرقاء رقم 54م 2015/1 الصادر في 22 يونيو 2015، واملتضمن إدانة املستأنفة بجرم 

تداول غذاء منتهي الصالحية واحلكم عليها بغرامة ألف دينار والرسوم)46(.

بإضافة  واملتعلق  رقم14961  عمان  جزاء  صلح  محكمة  عن  الصادر  احلكم  على  فضاًل 
وعماًل  الغذاء  قانون  من  )18/ب/4(  املادة  ألحكام  خالًفا  الزيتون،  لزيت  مغشوشة  مواد 

انظر نص املادة )23/أ( من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015.  )45(
 www. qistas.com حكم محكمة استئناف عمان رقم 2015/42137، تاريخ 17 نوفمبر 2015، موقع قسطاس  )46(
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املتهم بغرامة مالية  القانون ذاته، حيث قررت احملكمة احلكم على  )23/ب/1( من  باملادة 
قدرها 3000 دينار ومصادرة املواد املغشوشة)47(.

واملستحضرات  املنشآت  نظام  من   )37( املادة  مثال  جند  السعودي  التشريع  وفي 
نة وفقا لنظام املؤسسات الصحية  الصيدالنية والذي ينص على أن: »تنظر اللجان املكوَّ
اخلاصة الصادر باملرسوم امللكي رقم م /40 تاريخ 1423/11/3هـ في مخالفات أحكام هذا 
النظام ويجوز لها دون اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر توقيع 
عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: 1- اإلنذار. 2- غرامة مالية ال تزيد عن مائة ألف دينار. 

3- إغالق املنشأة ملدة ال تزيد عن ستني يوما. 4- إلغاء ترخيص املنشأة«. 

صلح جزاء عمان، تاريخ 3 مايو 2020، منشورات قرارك 5.  )47(
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اخلامتة
تتبعها  التي  واألساليب  والوسائل  التلوث،  من  للغذاء  اإلدارية  احلماية  الدراسة  تناولت 
هيئات الضبط اإلداري في كل من اململكة العربية السعودية واململكة األردنية الهاشمية؛ 
النتائج  من  جملة  إلى  الدراسة  خلصت  حيث  الغذائي،  التلوث  وقوع  دون  للحيلولة 

والتوصيات، نتناولها كاآلتي: 
: النتائج أولاً

تعد حماية الغذاء من التلوث حّقًا أساسيًّا من حقوق اإلنسان، مرتبًطا بحقه في   -1
ا بشأنه،  ا صريّحً الصحة والبيئة، على الرغم من عدم تضمني املشرِّع األردني نّصً

خالًفا للمشرِّع السعودي.
ع التشريعات الناظمة حلماية الغذاء من التلوث، وتتدرج في قوتها، وإلزاميتها،  تتنوَّ  -2
خالًفا  األغذية  ملعظم  والشامل  الدقيق  بالتفصيل  ميتاز  السعودي  النظام  أن  إال 

للمشرِّع األردني. 
عدم كفاية العقوبات الرادعة ملن يتسبب في التلوث الغذائي، أو يسهم فيه، أو في   -3
عها، بني جزاءات إدارية  نشره، أو انتقاله، على الرغم من تعدد هذه العقوبات وتنوُّ
مالية وغير مالية، وتعدد اجلهات القائمة على إيقاعها، أو تلك الراعية حلماية الغذاء 

واملراقبة لسالمته. 
ثانّياًا: التوصيات

دعوة املشرِّع األردني إلى النص صراحة على احلق في البيئة، واألمن الصحي،   -1
والغذائي وتبني موقف املشرِّع السعودي، السيما فيما يتعلق باألنظمة الشاملة 

املفّصلة ألوجه احلماية والرقابة. 
ضرورة تشديد العقوبة، السيما الغرامة منها، على كل من يتهاون، أو يتسبَّب في   -2

التلوث الغذائي. 
توحيد جهود جهات الرقابة املركزية، والالمركزية، املسؤولة عن مراقبة وحماية   -3

الغذاء وحتديد اختصاصاتها منًعا لتداخلها. 



دور سلطات الضبط اإلداري في حماية الغذاء من التلوث ...

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – السنة العاشرة – العدد 3 – العدد التسلسلي 39 – ذو القعدة 1443هـ/ يونيو 2022م108

قائمة املراجع
: باللغة العربية أولاً

الكتب:   -1
احللبي  منشورات  ط1،  البيئي،  اإلداري  القانون  زنكنة،  الدين  جنم  إسماعيل   -

احلقوقية، بيروت، 2012.

حمدي العجمي، القانون اإلداري في اململكة العربية السعودية، التنظيم اإلداري،   -
ط2، مركز البحوث، معهد اإلدارة العامة، الرياض، 1437هـ/ 2016م.

ماهر جورجي نسيم، تلوث األرض واملاء والهواء، منشأة املعارف، اإلسكندرية،   -
.2007

القرآن،  علوم  مؤسسة  الصحاح،  مختار  الرازي،  عبدالقادر  بكر  أبي  بن  محمد   -
بيروت - لبنان، 1978.  

محمد حسن القحطاني:  -

النظام الدستوري في اململكة العربية السعودية، دار حافظ للنشر والتوزيع،  	•
جدة، 2021.

القانون اإلداري السعودي، دار حافظ للنشر والتوزيع، جدة، 2021. 	•

دار  اإلداري،  – التنظيم  السعودي  اإلداري  القانون  عبدالله،  سامح  عبدالرحمن   -
الكتاب اجلامعي، الرياض، د.ت.

عبدالرحمن عبيد صقر، الغذاء والتغذية، ج1، أكادمييا السعودية، الرياض، 2011.  -

علي سعيدان، حماية البيئة من التلوث باملواد اإلشعاعية والكيميائية في القانون   -
اجلزائري، دار امللزنية، اجلزائر، 2008.

القانون اإلداري، ط2، دار اجلود للنشر والتوزيع،  عمار بوضياف، الوجيز في   -
اجلزائر، 2007.  

فهد الدغيثر، رقابة القضاء اإلداري على قرارات اإلدارة، والية اإللغاء إمام ديوان   -
املظالم، د.ن، الرياض، 1435هـ.
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الرسائل اجلامعية:    -2
كمال وصفي، آليات الضبط اإلداري حلماية البيئة في التشريع اجلزائري، رسالة   -

ماجستير، جامعة احلاج خلضر، باتنة1، اجلزائر، 2011/2010. 

عبدالرحمن محمد التالهني، رقابة الضبط اإلداري على الغذاء والدواء في القانون   -
األردني، رسالة ماجستير، جامعة اإلسراء، األردن، 2015.

في  التلوث  من  الغذاء  حماية  في  اإلداري  الضبط  سلطات  دور  دحمن،  عيسى   -
القانونني األردني واجلزائري، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، إربد، األردن، 

.2017

فيصل نسيغة، الرقابة على اجلزاءات اإلدارية العامة في النظام القانوني اجلزائري،   -
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