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 بسم هللا الرحمً الرحيم 

 

 السيد الرئيس املحترم،

 السيداث والسادة الىزراء املحترمىن،

املحترمىن، املستشارونالسيداث والسادة   

 

ش الزي أعذجه لجىت   ٌششفني أن أعشض أمام أهظاس املجلس املىكش هص الخلٍش

بيسخ  73.25ملشروع قاهىن رقم دراستها الفالحت واللؼاعاث إلاهخاحُت بمىاسبت 

باملصبراث وشبه املصبراث املتعلق بإثباث مدة الصالحيت  25.11القاهىن رقم 

 .واملشروباث املعلبت املخصصت الستهالك إلاوسان أو الحيىاهاث

خ   ورلك بشئاست  3121دجىبر  32جذاسسذ اللجىت مششوع هزا اللاهىن بخاٍس

أوحلي كاجب الدولت  حمى السيد وبحظىس سئِس اللجىت،  أبى بكر  اعبيدالسُذ 

لكل  امللدي وزير الفالحت والصيد البحري والتىميت القرويت واملياه والغاباث، 

هزا ألاخير جفظل بخلذًم عشض حىل املششوع  بالتىميت القرويت واملياه والغاباث،

مً خالله إلى السُاق العام إلعذاد املششوع والزي ًىذسج في إػاس جحُين جؼشق 

ترساهت اللاهىهُت املخعللت باملشاكبت الصحُت وسالمت املىخجاث الغزائُت أخزا ال

مً املعؼُاث مً حملتها إحذار املكخب الىػني للسالمت  ابعين الاعخباس عذد
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ًخعلم  70.82الصحُت للمىخجاث الغزائُت، وإصذاس كاهىن حذًذ عصشي سكم 

للاهىن  ألاوسبيبالسالمت الصحُت للمىخجاث الغزائُت، عالوة على إصذاس الاجحاد 

ًخعلم بعىىهت املىخجاث الغزائُت وإخباس املستهلك، وحعهذاث اململكت املغشبُت في 

عي مع هزه إػاس الىطع املخلذم مع الاجحاد الاوسبي، وط شوسة الخلاسب الدشَش

 املجمىعت الاكخصادًت هظشا للمسخىي العالمي للخبادل الخجاسي بين الؼشفين.

وحذد السُذ كاجب الذولت الخأكُذ على أن الهذف مً وسخ اللاهىن سكم  

ع الىػني مع مذوهت الذسخىس الغزائي  82.00 ًخجلى أساسا في جحُين الدشَش

عاث مً أحل الخىفش على كىاهين محُىت، وبالخالي  ألاوسبُت العالمي إلى حاهب الدشَش

جضوٍذ املستهلكين باملعلىماث التي جدُح لهم إلاػالع بسهىلت على صالحُت املىخجاث 

 الغزائُت، فظال عً حسهُل املبادالث مع ششكائىا مً باقي الذول.

 

 السيد الرئيس املحترم،

 السيداث والسادة الىزراء املحترمىن،

املحترمىن، املستشارونلسادة السيداث وا  

 

عُت الهامت ملا   للذ زمً السُذاث والسادة املسدشاسون هزه الخؼىة الدشَش

حماًت املستهلك املغشبي بصفت خاصت، إال أهه  ًىذسج في صلبلها مً أزش إًجابي 
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خ اهتهاء صالحُت االث ججمذ املؼالبت بظشوسة حشذًذ املشاكبت أمام ح ضوٍش جىاٍس

ت املىخىحاث  الكبري حُث ٌسهل اسدبذال الغزائُت السُما باملشاكض الخجاٍس

 مما ٌشكل خؼشا على صحت املستهلك. امللصلاث

ً وعذم   احترام املعاًير ومً حاهب آخش جم الخؼشق إلى إشكالُاث الخخٍض

ً املىاد واملىخىحاث الغزائُت في ظشوف مىاسبت  والششوغ املظبىػت لخخٍض

داخل  خاصتوحُذة، مما ٌسخىحب جكثُف وسائل املشاكبت في هزا الصذد، 

اللشوي على وحه  باألسىاق داخل العالم املحالث الصغشي وهلاغ البُع الخاسحُت

 الخحذًذ.

كما هبه السُذاث والسادة املسدشاسون إلى جفش ي ظاهشة ألامُت التي حشكل  

خ اهتهاء مذة الصالحُت،   أو عائلا لعذم الخمكً مً اسدُعاب وكشاءة جىاٍس

اث املىخىج، فُما ػالب  الششوحاث املخظمىت للمعلىماث املشجبؼت بخصيُع وبمحخٍى

سهل إلاػالع عليها البعع بظشوسة كخابت هزه الششوحاث بأحشف باسصة حتى ٌ

 وكشاءتها بشكل واضح.

إػالق حملت جحسِسُت لصالح الباعت  أهمُت، شذدوا على وفي هفس السُاق 

ً وفلا للششوغ واملعاًير املؼلىبت حماًت  الصغاس وجىعُتهم بأهمُت الخخٍض

كما صحت وسالمت املستهلك، وحفاظا على  مً الخلف  للمىخىحاث الغزائُت
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ذ على أحذ السادة امل اسخفسش  ً حىل مذي جأزير إػفاء أحهضة الخبًر سدشاٍس

 كبل اهتهاء مذة الصالحُت. صالحُت هزه املىخىحاث

عذم الدساهل مع  طشوسة السُذاث والسادة املسدشاسون على شذدوخخاما،  

أي ججاوص ًخعلم باسجكاب مخالفاث سىاء حعلم ألامش بالتزوٍش أو عذم احترام ششوغ 

ً أو الخىصَع،  ، وجؼبُم ماًفشطه رلك مً صشامت في حم املخالفينمع الخخٍض

   . وجشجِب الجضاءاث اللاهىن 

 

 السيد الرئيس املحترم،

 السيداث والسادة الىزراء املحترمىن،

املحترمىن، املستشارونالسيداث والسادة   

 

للذ زمً السُذ كاجب الذولت املكلف بالخىمُت اللشوٍت واملُاه والغاباث          

ًٍ مً مالحظاث وحيهت وكُمت، مذاخالث السُذاث والسادة املسدشاس ماجظمىخه 

طمً مسؤولُت  جىذسجوأفاد أن حمُع املعلىماث والششوحاث الىاسدة على املىخىج 

الجاسي بها وفلا للملخظُاث اللاهىهُت  وأًت مخالفت ٌعاكب عليها بالتزوٍش املىخج، 

 العمل.
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بزولت مً ػشف املكخب الىػني وجؼشق السُذ كاجب الذولت إلى املجهىداث امل 

للسالمت الصحُت للمىخجاث الغزائُت الزي ٌعخبر مؤسست وػىُت جظؼلع بذوس 

على ػىل السلسلت الغزائُت، وأطاف ان هزا املكخب مشاكبت املىخجاث الغزائُت 

أكش ششوػا محذدة لإلهخاج عبر مشاحل دكُلت ومظبىػت سىاء خالل مشحلت 

ً، عالوة على اشتراػه لظىابؽ ومعاًير الصحت الخصيُع أو الخىصَع أو الخخ ٍض

دون اسخثىاء  ،والسالمت في حم العاملين بىحذاث الخصيُع ومشاكبت الجىدة

ً باالوعكاساث املترجبت ، كما أكش بامللاوالث املصىعت مً املشاكبت مسخىدعاث الخخٍض

ذ الخاصت باملىخىحاث الغزائُت امل  صىعت.عً اهلؼاع أو وكف حشغُل أحهضة الخبًر

أما عً الجاهب املخعلم بالخىعُت والخحسِس أشاس السُذ كاجب الذولت إلى  

على بىاء أسس ودعائم الخيسُم مابين املكخب الىػني للسالمت  اللائم الحشص

الصحُت للمىخجاث الغزائُت والجمعُاث املعىُت بحماًت املستهلك عبر علذ 

 يُت.احخماعاث بُ

وفي هفس الاججاه، أوسد أن هزا املكخب ًخىفش على مخخبر ًظؼلع بأدواس هامت  

فُما ًخص املىخىحاث الغزائُت خاصت املىخىحاث املسخىسدة عبر أخزه عُىاث 

للخثبذ مً مؼابلتها للششوغ واملعاًير املحذدة، إلى حاهب عمل املكخب أًظا على 

اساث مباغثت ملحالث البُع  بعث دوسٍاث بخيسُم مع السلؼاث املحلُت في إػاس  ٍص
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وبالخالي إخظاع  ،الصغشي ومخخلف هلاغ البُع العادًت بغاًت طبؽ املخالفاث

ت املىاسبت لحجم  ، إلى حاهب الاهخمام ألافعال املشجكبتاملخالفين للعلىباث الضحٍش

 ملا ًىدشش عبر وسائؽ الخىاصل الاحخماعي في هزا الشأن. واملخابعت الُىمُت

 العالم اللشوي ًخظع بذوسه لىفس املساػش السالفت أنلى هزا، وشذد ع 

مً ػشف املكخب، مسخذسكا أن املستهلك ًجب علُه جحمل املسؤولُت  الزكش 

ً،  أو لخفادي اكخىاء املىاد الغزائُت التي الحسخجُب ملعاًير وششوغ الجىدة  الخخٍض

سداءة املىخىج الًيبغي أن ًحىل دون الخحلم مً التزوٍش أو  ألامُتوأطاف أن عامل 

 في ظل حعذد وسائل الخىاصل الاحخماعي واهدشاسها الىاسع عبر التراب الىػني.

السُذ كاجب الذولت أن املىخج أصبح ملضما بكخابت الششوحاث  أعلًكما 

 حشف باسصة.غت العشبُت أًظا بكُفُت واضحت وبأواملعلىماث الخاصت باملىخىج بالل

 السيد الرئيس املحترم،

والسادة الىزراء املحترمىن،السيداث   

املحترمىن، املستشارونالسيداث والسادة   

 

بيسخ القاهىن  73.25مشروع قاهىن رقم عشض  ه عىذججذس إلاشاسة إلى أه 

املتعلق بإثباث مدة الصالحيت باملصبراث وشبه املصبراث  25.11رقم 
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 عرض السيد الوزير
 

 



 المملكة المغربية
   

 
  وزارة الفالحة والصيد البحري

 والتنمية القروية والمياه والغابات

  52.17مشروع القانون رقم 

 المصبراتوشبه  بالمصبراتالمتعلق بإثبات مدة الصالحية  17.88بنسخ القانون رقم 

 والمشروبات المعلبة المخصصة الستهالك اإلنسان أو الحيوانات

    2018 دجنبر 26 المستشارين، بمجلس اإلنتاجية والقطاعات الفالحة لجنة



 السياق العام

  وسالمة الصحية بالمراقبة المتعلقة القانونية الترسانة تحيين إطار في المشروع هذا اقتراح يدخل

 :التالية المعطيات االعتبار بعين أخذا الغذائية، المنتجات

هذه بمراقبة مكلفة وطنية كمؤسسة  الغذائية للمنتجات الصحية للسالمة الوطني المكتب إحداث 

 الغذائية؛ السلسلة طول على المنتجات

الغذائية؛ للمنتجات الصحية بالسالمة يتعلق 28.07 رقم عصري جديد قانون إصدار  

المستهلك، وإخبار الغذائية المنتجات بعنونة يتعلق األوربي، االتحاد طرف من قانون، إصدار  

 مدة بإثبات المتعلق 17.88 رقم المغربي القانون تحيين ضرورة من عليه يترتب وما

 الغذائية؛ للمنتجات الصالحية

التقارب وضرورة األوربي، االتحاد مع المتقدم الوضع إطار في المغربية المملكة تعهدات  

 للمستوى نظرا االقتصادية المجموعة هذه مع (Convergence règlementaire) التشريعي

 .الطرفين بين التجاري للتبادل العالي



 السياق العام

تحمل أن على ينص ،نسخه نقترح والذي ،صالحيةال مدة بإثبات المتعلق 17.88 رقم القانون  

 ؛حيتهاصالل وانتهاء إنتاجها تاريخ عنونتها في الغذائية المنتجات

  أن غير

المستهلك وإخبار بالعنونة والمتعلق ،2013 سنة التنفيذ حيز دخل الذي الجديد، األوروبي القانون 

 :لكون ، العنونة على اإلنتاج تاريخ وضع ضرورة على ينص ال

؛الغذائية المنتجات حول صحية معلومات أي توفر ال التاريخ هذا إلى اإلشارة 

للمستهلك بالنسبة المهم الوحيد التاريخ هو الصالحية يختار. 



 مضمون المشروع

لنصوصا مع الوطنية التشريعات تحيين بهدف  17.88 رقم القانون نسخ يقترح  

  حتى (Codex Alimentartius) العالمي الغذائي الدستور مدونة ومع األوروبية

 : من بالدنا تتمكن

والمنتجات المستوردة المنتجات كل على تطبيقها يمكن ،ةن  ي  ح  م   قوانين على فرالتو 

 ؛محليا المصنعة

الغذائية المنتجات صالحية على عالطإلبا تسمح مفيدة بمعلومات المستهلكين تزويد 

 ؛الصالحية انتهاء تاريخ خاصة ،السوق في المعروضة

التشريعية اإلكراهات برفع وذلك الدول، باقي من ناشركائ مع المبادالت تسهيل 

 .المنتجات عنونة بكيفية المتعلقة



 مضمون المشروع

 :لإلشارة

إجباريا، يبقى السوق في المعروضة الغذائية المنتجات صالحية انتهاء تاريخ  

 عنونةب الخاصة والكيفيات الشروط ديحدبت المتعلق 2.12.389 رقم مرسوملل تنفيذا

 الصحية بالسالمة المتعلق 28.07 رقم لقانونل اطبق والمتخذ ،الغذائية المنتجات

 أي عرض قبل بها االلتزام ويجب الُمنتِج، مسؤولية وهي .الغذائية للمنتجات

 االستيراد؛ أو للبيع منتوج

الدول قوانين تحددها التي العنونة شروط فيها تتوفر أن يجب المصدرة المنتجات 

 االوربية السوق إلى المصدرة المغربية المنتجات كل فإن وعليه، .المستوردة

 مع متطابقا سيصبح المغربي القانون ألن العنونة لشروط مستوفاة مسبقا ستكون

 .األوروبي القانون



 

 

 

 مشروع القانىن كما أحيل على اللجنة 

 ووافقت عليه بدون تعديل
 







 

 

 

 

 أوراق اثبات الحضور 
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