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مﺤضر اجتماع
لجنة الفالحة ؤالامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدد 12
 تاريخ الاجتماع  :الاثنن  21جانفي .2019
 جدول ٔالاعمال :مواصلة النظر ي فصول مشروع القانون عدد  2016/78املتعلق بالسالمة
الصحية وجودة املواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
 الحضور :الحاضرون ) /(08املتغيبون ) /(09املعتذرون ) /(04الحاضرون من غ Iأعضاء اللجنة ).(00
 افتتاح الجلسة :الساعة الثانية و  50بعد الزوال.
 رفع الجلسة :الساعة الرابعة و  25دق.
افتتح السيد رئيس اللجنة الجلسة ّ
وبن اTUا مواصلة لدراسة بعض فصول مشروع القانون
املذكور و النظر ي التعديالت املق^Iحة حول الباب الثاني من العنوان السابع املتعلق بالعقوبات
و السaي نحو ايجاد صياغة TUائية له مع مراعاة مبدأ الوضوح و التناسق الداخgي أي التكامل
وعدم التعارض بن أجزاء و فصول املشروع املعروض ،مع الحرص عgى التناسق الخارoي للنص
ككل و عدم تعارضه مع النصوص و املبادئ الدستورية و ال تتعارض مع املعاهدات الدولية،
وذلك |Tدف تحصيل صياغة إجمالية ال تطرح مشاكل تنازع او تكرار ي القوانن.
ّ
كما ذكر السيد رئيس اللجنة أعضاء اللجنة بIنامج العمل الرقابي الذي تم توزيعه علTم
مسبقا ،حيث أعلن عgى تاريخ اليوم الدرا الIملاني حول املعادلة بن التحكم ي ٔالاسعار
وحماية الانتاج الفالي  :ملف أزمة الحليب والبيض وبعض املواد ٔالاساسية ٔالاخرى عgى غرار
الزيت املدعم و السميد" ليوم  04فيفري  2019باألكاديمية الIملانية وأنه سيتم التنسيق بن
ٔالاطراف املعنية )وزير الفالحة و املوارد املائية و الصيد البحري و وزير التجارة و الاتحاد التون
للفالحة و الصيد البحري و منظمة الدفاع عن املسTلك (..و ذلك ي إطار تفاعل اللجنة مع
الوضع الحاي للبالد و تدهور املقدرة الشرائية للمواطن.
تم أحال الكلمة ملقرر اللجنة ملواصلة النظر ي بقية فصول مشروع القانون املعروض.
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الفصل  69و : 70
بعد تالوة الفصل ،الذي يندرج ضمن الباب الثاني ي العقوبات ،و بعد الاتفاق عgى مسايرة
النسق العام ملشروع القانون فيما يخص الفصل بن الجودة والسالمة الصحية ،تمت املصادقة
عgى مق^Iح الصيغة الTائية املتفق علTا بعد إضافة بعض التعديالت عgى مستوى الرسم .اما
الفصل  70فقد أقرت اللجنة حذفه لغياب التنصيص عgى الفصل من جهة ،بن الفعل
القصدي و الفعل غ Iالقصدي املرتبط بدرجة الاضرار بصحة الانسان ،كما انه لم يتم مراعاة
مبدا التدرج من جهة أخرى  ،للعقوبة حسب نتيجة الضرر عgى صحة الانسان ايضا.
بعد النقاش ،قررت اللجنة تعويض محتوى الفصل  70بفقرة تنص عgى تطبيق أحكام الفصل
 215من املجلة الجزائية بخصوص ٔالافعال ال ¤تتسبب ي ضرر لإلنسان و تل^¥م بمبدأ التدرج و
الفصل ي مادة الاضرار بالصحة العامة من حيث وصف ٔالافعال و العقوبة املناسبة .كما قررت
الحاق الفقرة الاخIة التالية من الفصل" 70تنطبق احكام الفصل  215من املجلة الجزائية إذا
حصل عن الافعال املذكورة بالفصل  69ضرر بصحة الانسان " .
الفصل :71
بعد تالوة الفصل و تداول النقاش حول محتوى الاخالالت و العقوبات املرتبطة بالجودة ،اتفق
النواب عgى حذف الفصل  71باعتبارﻩ ¦Tم العقوبات ال ¤تمس من املواد الغذائية وأغذية
الحيوانات املدلسة وهو ما أقرته اللجنة سابقا بحذفه من مشروع القانون .
الفصل : 72
بعد تالوة الفصل ،نظرت اللجنة ي اق^Iاح إضافة إحالة ي اخر الفصل عgى أحكام الفصول
 218و 215و 219من املجلة الجزائية ضمن الفصل  72من املشروع ،مع تعديل الفصل شكال
بتعويض عبارة "الاخالل" ب"أخل" من املطة الاوى منه.
الفصل  73و  74و  75و :76
بعد تالوة الفصول ي صيغTا املتفق علTا ،ارتأت اللجنة إضافة الفقرة التالية " :ويرفع العقاب
اى الضعف إذا ثبت بعد القيام بأعمال املراقبة أن الصد كان إلخفاء أحد املخالفات املضمنة
|Tذا القانون" بالفصل  .74كما اتفق النواب عgى تعديل شكgي بالفصل  76بإضافة عبارة "ملواد
غ Iآمنة" للمطة الاوى.
و ي إطار الحرص عgى السالمة الصحية للمسTلك ،فقد اتفق أعضاء اللجنة عgى ترفيع العقوبة
اى السجن املؤبد إذا تسبب املسؤول أثناء عرضه للمنتج بالسوق بوفاة املسTلك و بـ 20سنة
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سجنا إذا تسبب له ي عجز مستمر .و يكون الفصل كاالتي" :ترفع مدة العقاب بالسجن املؤبد إذا
تسبب املسؤول عن عرض املنتج ي السوق ي حصول وفاة أو مدة  20سنة إذا تسبب ي عجز
مستمر ".و تم اعتماد الصيغة الاخIة املتفق علTا بالنسبة للفصل  78و  79و  80ح ³¤أخر باب
العقوبات مع تغي Iعبارة "الفالحة" ب"الصحة" بالفصل .82
و ي إطار الحرص عgى الفصل بن الانذار عgى املخاطر و التو´ي مTا ،قررت اللجنة بعد النقاش
اى إضافة باب جديد تحت عنوان "الوكالة الوطنية لتقييم املخاطر" يتعلق بإحداث هذﻩ
املؤسسة ومشموال¶Tا وتعهدا¶Tا ويضم سبعة فصول .واتفق أعضاء اللجنة عgى إدراجه قبل
العنوان الخامس .

قرار اللجنة:
 مواصلة النظر ي العنوان ٔالاخ Iاملتعلق باألحكام الانتقالية إى الجلسة املقبلة. -مواصلة النظر ي العنوان الجديد "الوكالة الوطنية لتقييم املخاطر".
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