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 "دراسة تحليلية" تشريا الفلسطينياألحكام الموضوعية لجرالم األطعمة الضارة بالصحة في ال
 تامر حامد القاضي /المحامي الدكتور

 المساعد أستاذ القانون الجنالي
 فلسطين-الجامعة اإلسّلمية –كلية الشريعة والقانون 

 ملخص:

ةعد الحق    الصحة العامة م  ذهم حاول اإلنسا  الت  ذقرتها الغرائع السماوةة والدساتير والاواني  
الدولةة والوطنةة، لما له م  ذهمةة    الحفاظ  لى النمو البغرلة وحةاة اإلنسا ،  ال معن  لحق الحةاة 

والذي ةغهد العديد م   الذي ةعد ذقدح الحاول دو  إرساا وتو ير حق اإلنسا     الصحة العامة،
ا إحداثه، األمر الذي تطلب تدخل الاانو  الجنائ  للحفاظ  لى هذا الحق  اينتهاكا  بفعل اإلنسا  متعمد 
م  خالل تجرلم يل  عل ذو امتناع     عل م  غونه ذ  ينتهك هذا الحق، ذةًّا يا  صورة اينتهاك،  اد 

الملغوغة ذو غير  راز المواد ذو األطعمة الفاسدة ذو ينتهك حق اإلنسا     صحة م  خالل تداول ذو ذح
 النظةفة، وقد ةيو  بتلولث المةاه ذو ا ساد الهواا  لى النحو الذي ةضر بصحة اإلنسا .

الثاب  ذ  التغرلعا  الوطنةة قد وجه  جل اهتمامها بحق الصحة العامة بالعمل  لى تجرلم يل  عل 
ا    األطعمة ذو المواد  ذو امتناع ةغيل انتهاك ا له، ولما يا  اإلنسا  ي استمرار له    الحةاة بعيد 

ايستهالكةة،  اد تدخل الاانو  الجنائ  بوضع الاوا د الموضو ةة الحماةة لتلك المواد، بما ةضم   دم 
اإلضرار بصحته ذو تغييل خطر ا  لى حةاته، حيث جرم  نصو  قانو  العاوبا  والاواني  الخاصة    

غا  إجرام  م  غونه ةفض  للتعامل    المواد ذو األطعمة الفاسدة    نصو  مستالة يما  لسطي  يل ن
 التغرلع    بالصحة الضارة واألطعمة المواد    التعامل جرائم ميا حةسنوضحها    دراستنا تح   نوا  " 

 ". الفلسطين 

 .)الصحة العامة، األطعمة الضارة، المستهلك، الفاسدة، النظةفة( :الكلمات المفتاحية
Abstract 

The right of public health considered as one of the most important human rights 

endorsed by the divine laws, constitutions, international and national laws, 

because of its importance in the preservation of human growth and life, there 

would be no meaning of the right of life, which is the most sacred rights, without 

ensuring and confirmation of the right of public health, which is witnessing many 

intentionally violations of human. that led to the intervention of criminal law to 

protect this right through criminalizing every act or omission would violate this 

right, whatever the shape of such violation, which could be through trading or 
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acquisition of corrupt, adulterated or unclean foods, also it may be by polluting 

the water or air spoiling in a way that detrimental to human health. 

It is affirmed that national legislations have turned its attention towards public 

health by criminalizing every act or omission which violate it, and when a human 

cannot survive without food or consumption goods, so the criminal law intervened 

by developing substantive rules for protection of those materials, including 

guarantees no harm to health nor threaten to his life. For that, the provisions of 

the Penal Code and specialized laws in Palestine criminalized every activity 

would lead to deal with spoilt foods in separate texts, which shall be explained 

out in this study titled " anti-crimes of dealing with harmful foods and material 

according to the Palestinian legislations. " 

 المقدمة:
تعد جرائم التعامل بالمواد واألطعمة الفاسدة م  الجرائم الت  حظي  باهتمام المغرع    قانو  العاوبا  

( لسنة 16المطبق    قطاع غزة، ونظيره األردن  المطبق    الضفة اللربةة رقم ) 1716( لسنة 91رقم )
بصورة غائعة دو  ذ  تصل إلى  لم السلطا  بسهولة  لى ، حيث تعد م  الجرائم الت  قد تاترف 1760

الرغم م  خطورتها اإلجرامةة  لى حةاة اإلنسا  وسالمته البدنةة، األمر الذي تنبه له مغر نا الفلسطين  
 وقانو   م2001 لسنة( 20) رقم العامة الصحة قانو      تناولها خالل م  المعاصرة الجنائةة    سةاسته

 م.2005 لسنة( 21) رقم المستهلك حماةة
 :موضوع الدراسة 

تض  اإلطالة تا الفلسطين ،الفاسدة    التغرلع  واألطعمة بالمواد التعامل الحاةاة إ  دراسة جرائم
مع  ها،ل لى األحيام الموضو ةة لتلك الجرائم    سةال قواني  العاوبا  السارلة والاواني  الميملة 

اإلطالة  لى ذحيام تلك الجرائم    سةال خطة مغروع قانو  العاوبا  الفلسطين  المادم م  قبل 
ولما يان  الدراسة قاصرة  لى األحيام الموضو ةة لتلك  ،2001الوزراا الفلسطين  سنة  مجلح
 لتغرلعا    بالصحة الضارة األطعمة لجرائم الموضو ةة  إ   نوا  البحث سةيو  " األحيام الجرائم،

 الفلسطين ".
 :أهمية الدراسة 

الحاةاة إ  دراسة حق    الصحة العامة لها ذهمةة خاصة با تبارها دراسة قائمة    واحة العلوم 
ا    األمراض الت  قد  اإلنسانةة الت  تادم الحماةة الالزمة للحفاظ  لى حةاة اإلنسا  والنمو البغري بعيد 

 و ذنتهك الحق    الصحة.تفض  إلى و اته  ةما لو انتغر  ذ
ولما يان  دولتنا الفلسطينةة تغهد تطور تغرلع  باستحداث قواني  جديدة تارة وسرلا  الاواني  الادةمة 
تارة ذخرى؛ األمر الذي ذثرى تلك الدراسة ذهمةة نظرلة و لمةة    الكغف    مدى قدرة التغرلع الفلسطين  
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خاصة  ةما يتعلق بجرائم التعامل بالمواد واألطعمة  العامة،الخطرة بالصحة  الضارة ذو   ميا حة الجرائم 
 الفاسدة ذو غير النظةفة.

لت  ام المنتغرة    الواقع الفلسطين ، م  خالل تناولها ذخطر الجرائ يذلك نلمح ذهمةة الدراسة العملةة
 ،امةةلرغم م  خطورتها اإلجر  لى ا دو  ذ  تصل إلى  لم السلطا  بها، ذو ذنها تاترفةصعب اكتغا ها 

ى بصحة ذحيث ذ  التعامل    المواد ذو األطعمة الفاسدة قد تفض  إلى نتائج مباغرة واحتمالةة بإلحال األ
ة طلذا  إ  دراسة هذه الجرائم    الضوا التغرلع الفلسطين   ةه ضمانة لتايةم خ اإلنسا  وربما إلى و اته،

حلول والعمل  لى وضع ال ها،كغف    الاصور ذو التناقض    ذحياموال المغرع    ميا حة هذه الجرائم،
والتوصةا  ضم  آ ال مستابلةة    التغرلع الفلسطين  تضم  ميا حة تلك الجرائم بمنع إحداثها و ااب 

 ماتر ها تحاةا ا للردع الضام   دم تكرارها.
 :تساؤالت الدراسة 

إال إن هناك عدة تساؤالت مثارة في هذا  والعملية،رغم أهمية دراستنا من النواحي النظرية والعلمية 
من هذِ و  الدراسة،والتي تشكل مفاتيح البحث والدراسة لوضا الحلول تحقيقًا للهدف المراد من  المقام،

 األسللة ما يلي:
إلى ذي مدى و ق مغر نا الفلسطين     ميا حة جرائم التعامل بالمواد واألطعمة الفاسدة ذو غير  -1

م الساري    قطاع غزة و   1716( لسنة 91ل تنظةمها    قانو  العاوبا  رقم )النظةفةل وه
م الساري    الضفة اللربةة ذسهم    ميا حة الجرلمة 1760( لسنة 16قانو  العاوبا  رقم )

 وتحايق غاةا  العاابل 
 ما ه  صور التعامل بالمواد واألطعمة الفاسدة المجرمة    التغرلع الفلسطين ل  -2
 المعةار المميز بي  ما ةعد م  قبيل المواد الفاسدة ذو التالفة ذو غير النظةفةلما هو   -1
 غير وذ الفاسدة واألطعمة بالمواد التعامل جرائم ميا حة    الفلسطين  مغر نا و ق مدى ذي إلى -1

( 20م وقانو  الصحة العامة رقم )2005( لسنة 21النظةفة    ضوا قانو  حماةة المستهلك رقم )
هذه الاواني  بمثابة إللاا ضمن  لنصو  قانو  العاوبا  رقم  ذحياممل وهل تعد 2001لسنة 

م الساري    1760( لسنة 16م الساري    قطاع غزة وقانو  العاوبا  رقم )1716( لسنة 91)
  ميا حة تلك الجرائم    الاواني  الخاصة ذحدث تنازع    الاواني  بسرلا  الضفة اللربةةل ذم إ

  ذلك ذسهم    ميا حة تلك الجرائم والحفاظ ذم إها المختلفة  لى الواقعة الواحدة امذحينصوصها و 
 العامةل لى الحق    الصحة 

إلى ذي مدى و ق مغر نا الفلسطين     ميا حة جرائم التعامل    المواد واألطعمة الفاسدة ذو   -5
بط المستابلةة لض اآل الغير النظةفة    ضوا ذحيام مغروع قانو  العاوبا  الجديدل وما ه  
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جرائم التعامل    المواد واألطعمة الفاسدة    ظل قانو   اوبا  مستابل  موحد بي  غطري  ذحيام
 لعاابلاالوط ل وما هو الجزاا الجنائ  الرادع الذي ةسهم    ميا حة تلك الجرائم وتحايق غاةا  

 :منهجية البحث 
 الصحةب الضارة واألطعمة المواد    التعامل جرائم ميا حةلما يا  موضوع دراستنا قد جاا بعنوا  

ُي  يبد م  حلها بوضع الحلول تحاةاا  للعدالفلسطين  العااب  التغرلع    الة ، األمر الذي ذثار  دة تسا
م 1716( لسنة 91الجنائةة    البالد، وذلك م  خالل تتبع واستاراا نصو  قانو  العاوبا  رقم )

م وقانو  حماةة 2001( لسنة 20م وقانو  الصحة العامة رقم )1760( لسنة 16وقانو  العاوبا  رقم )
م المتعلاة باألحيام الموضو ةة الخاصة بتلك الجرائم، والعمل  لى 2005( لسنة 21المستهلك رقم )

ُي  المثارة، وبما ةيغف    جوانب اللموض ذو  تحليلها  لى النحو الذي ةضم  اإلجابة  لى التسا
تناقض الذي غاب النصو ، يسةما ايستفادة منها    وضع الاوا د المعالجة لتلك الجرائم الاصور ذو ال

   سةال آ ال مستابلةة    التغرلع العااب  المستابل ، لذا سوف نتبع منهج الدراسة التحليلةة وصوي  
 للهدف المراد.

 :هيكلية البحث 
ُي  المثارة تاتض  تاسةمها دراستنا،يرى الباحث    هذا الماام إ  إظهار ذهمةة   واإلجابة  لى التسا

 إلى:
 الصحةة. للحاول  التغرلعةة التمهيدي: الحماةة المطلب - 
 الفاسدة. األطعمة وبةع غش جرائم األول: ةصبا المطلب  -
 تداولها. ذماك     الضارة األطعمة حةازة الثان : جرلمة المطلب -

 المطلب التمهيدي
 الصحية  للحقوق  التشريعية الحماية 

ا، معا    اا سلةم  باائه    الحةاة الدنة نعمه الكثيرة والو يرة الت  تضم  اإلنسا  -تعالى–لاد منا هللا 
   الحق    الصحة ةعد م  الحاول الت إهذه الحاول و دم إهدارها، ويغك وبالماابل ذلزمه بالحفاظ  لى 

و ي  ت ًات ل وًا   {و دم انتهاكه لاوله تعالى ا،ظ  ليه لى الناح الحفا بغرلعتنا اإلسالمةة اللراا، وذوج ذقرتها
ةم ا ًم ر ح  ا   ب ي  ًم إ  َّ َّللا   ي  ي  ولما يا  التعامل بي  الناح بالمواد واألطعمة الفاسدة م  ذخطر الجرائم ، (1) }ذ نف س 

ح  م  بحديث النب  ) ( "  م  طهارة اإلسالم  مال  الت  قد تخرج ماتر ها  ال  ل ًين ا الس   م ل     نَّا     ً  ح  ، ل ًةح  م 

                                                           

 .11( سورة الملك، اآلةة 1)
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نَّا ل ًةح  م  ن ا ،    م ً  غ غَّ ا ،(1)" و  تعد م  الجرائم الت  تتساوي    جسامة الجرلمة مع   اللش    األطعمة  مد 
جرلمة حمل السالح الت  تعد م  جرائم الخةانة العظمى المعاقب  ليها باإل دام    التغرلعا  الجنائةة 

هاكه تنبضمانا  تكفل  دم ا، األمر الذي د ع التغرلعا  الوضعةة إلى إحاطة الحق    الصحة (2)معاصرةال
 و ق ذحيام الدستور والاانو .

التعامل    المواد واألطعمة الفاسدة تعد م  ذخطر الجرائم  لى جرائم    ضوا ما تادم يتضا ذ  
  هذا الحق بالحماةة الدستورلة والاانونةة    التغرلع الفلسطين حظ لذا  اد  العامة،حق اإلنسا     الصحة 
 على النحو التالي: يجازبَفي فرعين  على النحو الذي نبينه

 الفرع األول 
 ساسي الفلسطينيق في الصحة العامة في القانون األمكانة الح

، ول اإلنسا  م  المواثيق الدولةةلما يان  الدساتير الوطنةة قد نال  جل ذحيامها الخاصة    حا
( 22/1 اد حظى الحق    الصحة العامة بالحماةة الدستورلة    التغرلع الفلسطين   مال  بن  المادة )

 ايجتما   التومي  خدما الاانو   ينظمباولها "  2005م  الاانو  األساس  الفلسطين  المعدل لسنة 
وهو الن  الذي ذوجب  لى مغر نا مرا اة هذا الحق    قانو   "، والغيخوخة العجز ومعاغا  والصح 

( الت  يفل  إقرار وتعزلز الواجبا  الضامنة 2 مال  بن  المادة ) 2001( لسنة 20الصحة العامة رقم )
الفح  و  ،(3)وضع األنظمة واللوائا الخاصة لسالمة اللذاالحق صحة المواط  الفلسطين  وم  ذهمها 

ترخة  المنغآ  الخاصة بجمع النفاةا  و  ،(4)  حيث صالحيتها لالستخدام اآلدم م الدوري لمةاه الغرب
 .(5)ويةفةة معالجتها والتخل  منها

                                                           

،  اال: )ما هذا ةا صاح( حيث روى    ذب  هرلرة: ذ  رسول هللا مر  لى صبرة طعاٍم،  ودخل يده  يها،  نال  ذصابعه 1) ب بلال 
م  غش  لةح من (؛ رواه مسلم، راجع  ` الطعامل(، قال: ذصابته السماا ةا رسول هللا! قال: )ذ ال جعلته  ول الطعام ي  يراه الناح،

ُال وجواب  لى الروابط التالةة:   حول غرح الحديث موقع غبية األلوية الغر ةة وغبية اإلسالم س
  https://islamqa.info/ar/215061 

http://www.alukah.net/sharia/0/98275/#ixzz4GFVBHEBD 

( تعد جرلمة حمل السالح ضد البالد م  الجرائم الماسة بوم  الدولة الخارج  المعاقب  ليها باإل دام    التغرلع الجنائ  الماار ، 2)
ا  المصري، وهو الن  المعمول به حالةا     قطاع غزة بموجب األمر رقم /ذ( م  قانو  العاوب99حيث نص   لى مضمونها المادة )

( م  قانو  العاوبا  األردن  والمطبق    الضفة اللربةة حالةا ، وةاابلهما ن  110/1م والذي ةاابله ن  المادة )1759( لسنة 555)
 ( م  مغروع قانو  العاوبا  الفلسطين .99/1المادة )

 .2001( لسنة 20قانو  الصحة لفلسطين  رقم )( م  2/10( المادة )3)
 .2001( لسنة 20( م  قانو  الصحة لفلسطين  رقم )2/11( المادة )4)
 .2001( لسنة 20( م  قانو  الصحة لفلسطين  رقم )2/12( المادة )5)
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   ضوا ما تادم ةالحظ ذ  الاانو  األساس  الفلسطين   مل  لى إقرار حاول اإلنسا   لى غرار 
بل ذوجب  لى مُسسة الدولة ذ  تعمل دو  إبطاا  لى اينضمام إلى  ،(1) الدولةةالتغرلعا  والمواثيق 

الذي ةعتبر م   ومنها الحق    الصحة العام ،(2)اي النا  والمواثيق الدولةة الت  تحم  حاول اإلنسا 
 .(3)ذغراض الضبط اإلداري الذي تعمل ذجهزة الدولة للحفاظ  لةه

 الفرع الثاني 
 التشريعات الفلسطينيةمكانة الحق في الصحة في 

انطالق ا م  الحماةة الدستورلة لحق اإلنسا     الصحة العامة ذقر  التغرلعا  العاابةة والخاصة 
وذلك بميا حة الجرائم الماسة به ذةًّا يا  نو ها ومنها جرائم التعامل     ،(4) الحقالحماةة الاانونةة لهذا 

 المواد واألطعمة الفاسدة الت  احتل  ميانة هامة    نصو  تلك التغرلعا  ونوضحها    الناا  ايتةة:

الساري    قطاع غزة  دة نصو  تضم  الحماةة  1716( لسنة 91قانو  العاوبا  رقم ) ذقر-أواًل 
ُدي  العامة،نةة لحق اإلنسا     الصحة الاانو  م  خالل تجرلم يل  عل ذو امتناع     عل م  غونه ذ  ي

وجرلمة بةع  ،(5) المعوةةحيث يا ح  النصو  العاابةة جرلمة إ غاا األمراض  الحق،إلى انتهاك هذا 
 ،(9) الهوااوجرلمة ا ساد  ،(8) المةاهوجرلمة تلولث  ،(7) النظيفوجرلمة بةع الطعام غير  ،(6) الفاسدةالمواد 

 .(10) المضرةوتجرلم ذ مال الحرف والصنا ا  

                                                           

  لحاول حيث ن  اإل ال  العالم الدولةة،( الثاب  ذ  الحق    الصحة ةعد م  الحاول الثابتة لإلنسا  بموجب المواثيق والدساتير 1)
والعهد الدول  للحاول المدنةة  العالمةة،الحق الذي ذكده دستور منظمة الصحة  (، وهو25اإلنسا   لى هذا الحق بموجب المادة )

ليب ،( منه. راجع للمزلد: محمد  ل  12م  مال  بن  المادة )1766والسةاسةة لسنة  اضائةة ة والبحث بعنوا  " الضمانا  التغرلعة الص 
ُتمر ح "،–الدستور الفلسطين  األساس  المعاصر  نموذج-المعاصرة لحماةة حاول اإلنسا     الدساتير العربةة  اول اإلنسا  مادم    م

 م.2006/ ذزار-11- 12المنعاد بتارلخ  ذسيو ،جامعة  العربةة،   األنظمة الدستورلة العربةة المنعاد    جمهورلة مصر 
 .2112( لسنة 21( م  قانو  الصحة لفلسطين  رقم )11/2المادة ) (2)
ُاد مهنا، مباد  وذحيام الاانو  اإلداري، ايسيندرلة،  (3) ، إ اد حمود الاةس ، الاةس ، الوجيز    الاانو  412م،  1791محمد  

 .151م،  1771اإلداري، الطبعة األولى، دار وائل للطبا ة والنغر،  ما ، 
لمزلد: تارلر بعنوا  " واقع النزاهة    قطا   األغذةة واألدوةة     لسطي  "، صادر    ايئتالف م  ذجل النزاهة والمساالة راجع ل (4)
 .1م،  2112(، غبا  51، سلسة تاارلر )-ذما   –
 .1714 لسنة( 92) رقم العاوبا  قانو   ( م 175المادة ) (5)
 .1714 لسنة( 92) رقم العاوبا  قانو   ( م 174المادة ) (6)
 .1714 لسنة( 92) رقم العاوبا  قانو   ( م 179المادة ) (7)
 .1714 لسنة( 92) رقم العاوبا  قانو   ( م 171المادة ) (8)
 .1714 لسنة( 92) رقم العاوبا  قانو   ( م 177المادة ) (9)
 .1714 لسنة( 92) رقم العاوبا  قانو   ( م 211المادة ) (10)
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ُولةة الجزائةة لم  ةاوم بو مال خطرة  لى صحة اإلنسا  ذو م  ةحرز  ،(1)بل ذقر هذا الاانو  المس
يما جرم الفصل الخامح  ،(2)ذغةاا خطرة م  غونها ذ  تفض  إلى المساح بصحته ذو تغيل خطر ا  ليها

والعغرل  األ عال الت  م  غونها ذ  تعرض الحةاة ذو الصحة للخطر  لى النحو المفصل بوحيام الاانو  
المغار إلةه، ويغك ذ  خطة المغرع قد ذسهم     تادةم الحماةة الاانونةة لحق اإلنسا     الصحة العامة 

ي غك ا  دراستنا الراهنة  ستجيب  لى التساُل اآلت : و  ،(3)م  خالل تجرلم يل سلوك ةفض  إلى انتهاكه
 إلى  ذي مدى و ق المغرع    تحايق تلك الحماةةل

االساري    الضفة اللربةة  1760( لسنة 16قانو  العاوبا  رقم ) تضم -ثانًيا تكا ا جرائم  نصوص 
  رضهاو  اإلنسا  بلذاا المختصة المواد    حيث جرم  ذ عال اللش الفاسدة،التعامل    المواد واألطعمة 

ذو حةازة األطعمة ذو األغربة الضارة  ،(5) اإلنسا  بصحة ضارة الملغوغة ذو يان  تلك المنتجا  ،(4) للبةع
  ذجل    تاديره موه  الجرائم الت  حظي  باهتمام المغرع بوضع العاوبا  الراد ة  ،(6) اإلنسا بصحة 

رضاا غعور العامة وتحايق العدالة  ،العامة   الصحة  اإلنسا  لى حق  ميا حتها حفاظ ا  .(7) ةةالجنائوا 

حة  اد ذحا  المغرع    قانو  الص رلة لحق اإلنسا     الصحة العامة،انطالق ا م  الحماةة الدستو  -ثالًثا
م  خالل نصوصه المنظمة  ،(8)حق الصحة بالحماةة الاانونةة 2001( لسنة 20العامة الفلسطين  رقم )

للحا ظ  لى هذا الحق ويفالة تطبةاه، حيث قدم الفصل الثالث منه الحماةة الاانونةة    ميا حة األمراض 
يما تكفل الفصل الرابع بتادةم الحماةة الاانونةة للسالمة  ،(9)يا ة بالوسائل والوراثةة المعدةة وغير المعدةة

                                                           

 .1714 لسنة( 92) رقم العاوبا  قانو   ( م 211المادة ) (1)
 .1714 لسنة( 92) رقم العاوبا  قانو   ( م 212المادة ) (2)

)3( Hisham Abdulabass Mohammed, The Relationship between the Requirements of Consumer Protection and 

Criteria Efficiency of Food and Their Influence on Case of Food Poisoning - Analysis Study for Opinions from 

Workers in Private Iraqi Health Sector, The Council of St Clements University, As A Part of the Requirements of 

the Ph. D Degree in Health Administration, St Clements University, 2013, p. 3. 

 .1741 لسنة( 14) رقم العاوبا  قانو   ( م 114المادة ) (4)
 .1741 لسنة( 14) رقم العاوبا  قانو   ( م 119المادة ) (5)
 .1741 لسنة( 14) رقم العاوبا  قانو   ( م 111المادة ) (6)
 .917ذحمد  وض بالل، مباد  قانو  العاوبا  المصري، الاسم العام، دار النهضة العربةة، الااهرة،   (7)
 .هجرلة 1111/ ذو الاعدة/11 الموا ق:مةالدةة  1221/دةسمبر/ 11صدر    مدينة غزة بتارلخ:  (8)
 .2112 لسنة( 21) رقم الفلسطين  الصحة العامة قانو   ( م 15حتى  7المواد ) (9)
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مع اإلغارة إلى ميا حة جرائم  ،محل دراستنا    سةال المطالب الاادمةولعل ذلك هو  ،(1)اللذائةة لإلنسا 
 .(2)التعامل    المواد واألطعمة الفاسدة م  خالل رصد العاوبا  الماررة لماتر ها    ضوا ذحيام هذا الاانو  

غرلع  ذقر المجلح الت المعاصرة،سةال التطور التغرلع      لسطي  ومواكبة التغرلعا     -رابًعا
والذي بدوره قدم الحماةة الاانونةة لحق  ،(3)م2005( لسنة 21الفلسطين  قانو  حماةة المستهلك رقم )

، حيث خص  الفصل الرابع منه لتادةم الضمانا  الاانونةة الالزمة لسالمة (4)اإلنسا     الصحة العامة
ا  الماررة    ذحيام الاانو   لى جرائم التعامل    حي  جاا الباب السادح خا  بالعاوب ،(5)المنتجا 

 .(6)   المواد واألطعمة الفاسدة  لى النحو الذي سةادم    سةال دراستنا

 األول المطلب

 الفاسدة  األطعمة وبيا غش جرالم

تعد م   ،(7)الحاةاة إ  جرلمة بةع المواد الفاسدة الضارة بصحة اإلنسا  ذو الت  تغيل خطر ا  لةه
 قانو   م ( 176) المادة ن الجرائم الت   مل المغرع الفلسطين   لى ميا حتها    قطاع غزة بموجب 

 لسنة( 16) رقم العاوبا  قانو   م ( 199 ، 196) الموادوةاابلها  ،م1716 لسنة( 191) رقم العاوبا 
عا  الجرلمة بموجب التغرل هذه يا ا الفلسطين  المغرع ذ  سةما الساري    الضفة اللربةة، 1760
(  لى 20 ، 17بموجب المواد )  2001( لسنة 20حيث تناولها    قانو  الصحة العامة رقم ) الخاصة،

 2005( لسنة 21وتناولها المغرع    قانو  حماةة المستهلك رقم ) لنحو الذي سةاصل    سةال دراستنا،ا
 10،  27،  29،  29 مال  بنصو  المواد )  جزائةةبموجب ذحيام الفصل السادح الخا  بالعاوبا  ال

 ( م  ذا  الاانو .11 ،

 واألطعمة المواد وبةع غش جرائم    الموضو ةة حياماألو   هذا المطلب سنعمل  لى غرح 
 إحراز ذو ةعب جرلمة األول الفرعحيث نتناول      ر ي ،    الفلسطين  الاانو   ذحيام ضوا    الفاسدة

                                                           

 .2112 لسنة( 21) رقم الصحة العامة الفلسطين  قانو   ( م 11حتى  14المواد ) (1)
 قانو   ( م 12+  11ذقر المغرع  اوبا  لم  يخالف تطبيق ذحيام الاانو   مال  بوحيام الفصل الثالث  غر ضم  المادتي  ) (2)

 .2112 لسنة( 21) رقم الصحة العامة الفلسطين 
 27 الموا ق مةالدي، م1/11/2115 بتارلخ هللا رام مدينة    2115 لسنة( 21) رقم حماةة المستهلك الفلسطين  صدر قانو   (3)

 هجري. 1224 رمضا 
، -ذما   –تارلر بعنوا  " واقع النزاهة    قطا   األغذةة واألدوةة     لسطي  "، صادر    ايئتالف م  ذجل النزاهة والمساالة  (4)

 .2م،  2112(، غبا  51سلسة تاارلر )
 .2115 لسنة( 21) رقم حماةة المستهلك الفلسطين  قانو   ( م 12حتى  9المواد ) (5)
 .2005( لسنة 21( م  قانو  حماةة المستهلك الفلسطين  رقم )11حتى  29( المواد )6)

)7( Hisham Abdulabass Mohammed، ibid, p. 5. 
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 الثان  رعالف لى ذ  يتبعه     ،األدم  لالستخدام الصالحة غير ذو اإلنسا  بصحة الضارة الفاسدة المواد
 -التال : وذلك  لى النحو  اإلنسا ،جرلمة اللش الطعام ذو الغراب الضار بصحة 

 األول الفرع

 العامة بالصحة والضارة الفاسدة المواد أو إحراز جريمة بيا 

 ةالصالح غير ذو اإلنسا  بصحة الضارة الفاسدة المواد إحراز ذو بةع جرلمةدراسة  الحاةاة إ 
لتلك الجرلمة    ضوا ذحيام التغرلع  الموضو ةة حياماألتتطلب اإلطاللة  لى  ،األدم  لالستخدام
مع تايةم خطة مغر نا الفلسطين     ميا حة هذه الجرلمة وآ ال المستابل الماترحة لتحايق  الفلسطين ،
 -ايتةة: وسوف نتناول ذلك  بر الناا   المراد،الهدف 

ة اإلنسان أو غير الصالحجريمة بيا أو إحراز المواد الفاسدة الضارة بصحة الموضوعية في  األحكام-أواًل 
 في التشريا العقابي القالم. ستخدام األدميلّل

ةالحظ ذ  المغرع قد تناول جرلمة  1716( لسنة 91باإلطالة  لى ذحيام قانو  العاوبا  رقم )
الت  ذوضح   العاوبا ،( م  قانو  176/1بةع المواد الفاسدة ذو إحرازها م  ذجل بةعها بموجب المادة )

و ها ذةًّا يا  ن ذ  السلوك اإلجرام  الماترف    الجرلمة محله بةع مادة لةس  بطعام ذو غراب لإلنسا 
وبالتال  يتخذ  ،(2)  دمهوسواا يان  تغبه الطعام ذو الغراب م   ،(1) سائلةسواا يان  مادة ذولةة صلبة ذم 

الري  المادي    هذه الجرلمة صورة السلوك اإلجرام  الاائم  لى اإليهام بو  المادة صالحة لالستخدام 
 األدم  مع ذنها غير ذلك.

( لسنة 91( م  قانو  العاوبا  رقم )176/1وقد يتخذ السلوك اإلجرام     ضوا ن  المادة )
وه  الصورة الت  لم  يذلك،صورة إحراز مادة لةس  بطعام ذو غراب م  ذجل بةعها  لى ذنها  1716

عد الجرلمة ت  مجرد اإلحراز باصد البةع المادي،يتطلب المغرع  يها حدوث النتيجة اإلجرامةة يكتمال الري  
وه  بةع  ،(3) اإلجرامةةبعيح الصورة األولى التامة للسلوك اإلجرام  مع تطلب إحداث النتيجة  متوا رة،

 المادة الضارة بصحة اإلنسا   لى ذنها طعام او غراب.

                                                           

ا د  اطف محمد ذبو هربيد، بحث بعنوا  الاو راجع للمزلد حول ما ةعد م  األغذةة الت  ةحتاجها اإلنسا  لنموه وباائه    الحةاة،  (1)
، 177 – 167الغر ةة لسالمة إنتاج وحفظ اللذاا، مجلة الجامعة اإلسالمةة للدراسا  اإلسالمةة، العدد العغرو ، العدد األول،  

 .192م،  2012يناير 
)2( Hisham Abdulabass Mohammed، ibid، p. 10. 

 .257ذحمد  وض بالل، المرجع السابق،  ( 3)
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 /ب( باولها "196/1 اد نص  المادة ) 1760( لسنة 16قانو  العاوبا  ) وحيامذما  ةما يتعلق ب

 غوغةمل بونها  لم  لى وهو با ها ذو للبةع طرحها ذو ذيرها السابق المواد ذو المنتجا  إحدى  رض م 
 مواد مختصة بلذااولما يان  الفارة األولى م  ذا  الن  قد ذظهر  ماهةة تلك المواد بونها  و اسدة"،
يما يتخذ  ،للبةع الحيوا  ذو  ااقير ذو ذغربة ذو منتجا  صنا ةة ذو زرا ةة ذو طبةعةة معدة ذو اإلنسا 

طرحها للبةع ذو  م  غونها إحداث اللش ذوالت  منتجا  ال رض السلوك اإلجرام     هذا الاانو  صورة 
 .(2)وقد يتخذ صورة التحرلض  لى استعمال تلك المواد ،(1)با ها وهو  الم بوجه استعمالها

قد ذحس  صنع ا  1716( لسنة 91ذ  المغرع    قانو  العاوبا  رقم ) يرى الباحث في هذا المقام
وتميز عها، المادة ذو إحرازها م  ذجل بة   التفرقة بي  صور السلوك اإلجرام  الاائمة  لى التفرقة بي  بةع 

الذي خلط بي   1760( لسنة 16    رضه ل،حيام الموضو ةة    نظيره    قانو  العاوبا  رقم )
تعامل    المواد الفاسدة وجرلمة اللش    األطعمة  لى النحو الذي يجعلها غير ضارة بصحة جرلمة ال
سةما ذنها جاا  بفارا  متكررة وغير منضبطة م  حيث الصةاغة ذو معالجة صورة السلوك  ،اإلنسا 

 .( م  ذا  الاانو  معالجتها90اإلجرام ، خاصة  ةما يتعلق بصورة التحرلض الت  تتكفل المادة )

غير مو اة  1716( لسنة 91( م  قانو  العاوبا  رقم )176/1وا   يان  صةاغة ن  المادة )
باولها " يل م  باع مادة  لى ذـنها طعام ذو غراب ذو ذحرزها باصد ذ  يبةعها  لى ذنها طعام ذو غراب 

حيث ةالحظ ذ  المغرع  "،بعد ذ  ذصبح  مضرة بالصحة ذو    حالة ي تصلا معها ل،كل ذو الغرب
قصد    الن  تناول السلوك اإلجرام  الاائم  لى بةع ذو إحراز المواد غير الصالحة ل،كل ذو الغرب 

 ألنها لةس  معدة لذلك ذصال .

يا  اي تراض   اإلنسا ،وبناا  لةه ي دا   لتايد الن  بغر  ذ  تصبا تلك المواد مضرة بصحة  
مة بمجرد بةع تلك المواد أل  استخدامها ل،كل ذو الغرب وه  مواد غير معدة ذ  يتكو  الري  المادي للجرل

،آلذلك حتما سوف تلحق ضرر بالصحة العامة لإلنسا  سواا بغيل مباغر ذو غير مباغر  اجال  ذم   جال 
يذلك ةعد الغر  الثان  بمثابة تزلد ورد    الن   ييف ةغتر  المغرع غر  ذ  تصبا المادة    حالة ي 

اتصلا معها ل،كل ذو الغرب وه  مفترض  يها ذلك  بحيث لو يان  معدة لذلك لما جرم  ،(3) ا تراض 
لالسلوك    البةع ذو اإلحراز   ذصال 

                                                           

 .1760( لسنة 16/ج( م  قانو  العاوبا  رقم )196/1( المادة )1)
 .1760( لسنة 16/د( م  قانو  العاوبا  رقم )196/1( المادة )2)
اطف  األغذةة غير الصحةة ه  الت  يترتب  لى تناولها مفاسد ومضار تلحق بصحة اإلنسا ،  تسبب له األمراض المختلفة،  (3)

 .195محمد ذبو هربيد، المرجع السابق،  
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( م  قانو  176/1ذما    يتعلق بالري  المعنوي للجرلمة ةالحظ ذ  المغرع    ن  المادة )
توا ر الاصد الجنائ  العام بعنصرله م   لم ( قد اغتر  196والمادة ) 1716( لسنة 91العاوبا  رقم )

رادة  يجب ذ  ةيو  الجان   الم ا ذ  المواد المبا ة ذو ما ةحرزه م  مواد ي تصلا ل،كل ذو الغرب  ،(1) وا 
ذلك وتطبةا ا ل صحة ذو غير صالحة ل،كل ذو الغرب،ذو مع وجود ما يد وه لال تااد بو  المادة مضرة بال

 م  الملا الطبةع     إ دادف للجرلمة إذا استخدم مادة الملا اإلنجليزي بدي  ةعد صاحب المخبز ماتر 
 ذ  هذه المادة لةس  طعام ذو غراب،ذلك ذ  طبةعة  مله    المخبز تد وه لال تااد المفترض  الخبز،

 وضارة بصحة اإلنسا .

ه إي ذن الغراب،ذضف إلى ذلك ذنه و لى الرغم م   لم الجان  بو  المادة ي تصلا للطعام ذو  
ا إحداث النتيجة  ذا يا  المغرع ي ةغتر  توا ر الاصد الجنائ  الخا   اإلجرامةة،يبةعها بإرادته قاصد  وا 

إي ذنه ةغترطه    صورة إحراز تلك  ذلك،   صورة البةع المواد  لى ذنها طعام ذو الغراب وه  غير 
( م  قانو  176حيث ذ  ةيو  م  ذجل بةعها  لى ذنها طعام ذو غراب  مال  بن  المادة ) المواد،

 . 1716( لسنة 91العاوبا  رقم )

 صحةب الضارة الفاسدة المواد إحراز أو بيا جريمةخطة المشرع الفلسطيني في مكافحة  تقييم-ثانًيا
 .المستقبل مفاقاألدمي و  لّلستخدام الصالحة غير أو اإلنسان

 ستخداملال الصالحة غير ذو اإلنسا  بصحة الضارة الفاسدة المواد إحراز ذو بةع  جرلمةالحاةاة إ  
وم  جرائم الخطر الت   ،(2)تعد م  جرائم الضرر الت  تصيب اإلنسا     صحته  ور استخدامها ،األدم 

سةما تفغ  األوبئة واألمراض المعدةة وغير  ،(3)تعيح ذثراها  لى انتغار الفوضى والفساد داخل المجتمع
ذه الجرلمة    ولعل ذلك األمر تطلب مواجهة تغرلعةة م  ذجل ميا حة ه ،(4)المعدةة المفضةة للمو 
ا   يان  قد ذخفا  و  سارلة     لسطي  تجرلم ا و ااب ا، اد تناولتها الاواني  العاابةة ال المجتمع الفلسطين ،

 رلع     تناول األحيام الموضو ةة  لى النحو الذي تادم.   تحايق اينسجام التغ

 حةبص الضارة الفاسدة المواد إحراز أو بيا  أما فيما يتعلق بَقرار العقوبات لمقترف جريمة
غ  هذه ةالحظ ذنها السبب    تف، األدمي في التشريا العقابي القالم لّلستخدام الصالحة غير أو اإلنسان

ألنها  اوبا  غير راد ة ولم تلب  مااصد المغرع  الفلسطين     اآلونة األخيرة،عنا الجرائم    مجتم
                                                           

 .562،  1792محمود نجيب حسن ، غرح قانو  العاوبا ، الاسم العام، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربةة، الااهرة، ( 1)
)2( Hisham Abdulabass Mohammed, ibid, p. 6. 

ُاد 3)  .151  السابق،المرجع  الاةس ،إ اد حمود  ،611  السابق،المرجع  مهنا،( محمد  
 م،2011جامعة الغرل األوسط،  ماجستير،رسالة  بالسم،المساهمة الجنائةة    جرلمة الاتل  الرقاد،راجع للمزلد: ذحمد محمود  (4)

 وما بعدها. 195  السابق،المرجع  هربيد، اطف محمد ذبو  ،15 
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حيث  د المغرع هذه  ،(1) المعاصر م  إقرار الجزاا الجنائ  وتحايق غاةا  العااب وميا حة اإلجرام
قم نو  العاوبا  ر ( م  قا176الجرلمة م  الجنا وذقر  اوبة الحبح لمدة سنة واحدة  مال  بن  المادة )

دو  ذ  ةوخذ     ي  اي تبار ذ  تلك المواد قد تسبب ذمراضا  لإلنسا  تفض  إلى  ،1716( لسنة 91)
 تدمير صحته ذو تفض  لو اته.

( لسنة 16نو  العاوبا  رقم )ذما  ةما يتعلق بالخطة العاابةة للجرلمة محل الدراسة    ضوا قا
ا ذو بإحدى خمسي  دينار   بالحبح م  غهر إلى سنة وباللرامة م  خمسة دنانير إلى ماتر ها ةعاقب ،1760

وبالتال  قد توا ا  خطة التغرلعا  العاابةة  ( م  ذا  الاانو ،196بن  المادة )  مال   هاتي  العاوبتي 
  ي تحاق توه  العاوبا  غير الراد ة وال رار ذا  ونوع العاوبة    الجرلمة،الاائمة     لسطي     إق

وا   يان  الفارة الثانةة م  ذا  المادة تميز     الاانو  الساري     ،(2)غاةا  العااب وميا حة الجرلمة
ممارسة  و ند التكرار ةمنع المجرم م قطاع غزة بإضا ة جزاا جنائ   بارة    تدبير احترازي باولها " 

هدف لمواجهة خطورة الفعل اإلجرامةة الت  قد وي غك ذ  ذلك ي "، العمل الذي يا  واسطة يرتكاب الجرم
 .(3)تاع مستابال  م  المجرم العائد

في ضَو ما تقدم وجه مشرعنا الفلسطيني جل اهتمامه في إعداد الخطة التشريعية الضامنة 
م من قبل المقد 2661مشروع قانون العقوبات الجديد لسنة  أحكاملمكافحة هذِ الجريمة في ضَو 

تناولها    الباب الرابع بعنوا  " جرائم اللش    المواد اللذائةة والعااقير  حيث الفلسطيني،مجلس الوزراَ 
الطبةعة المنتهةة الصالحةة والمتاجرة بها"، حيث ةالحظ ذ  مغر نا قد واكب التطورا  الحاصلة    مجال 

مصنعة ذو ذةة منتجا  التجارة الدولةة حينما جرم استيراد ذو جلب مواد غذائةة ذو حاصال  زرا ةة ذو 
ذخرى معدة لالستعمال اآلدم  ذو الحيوان  ذو ذةة  ااقير طبةة غير مطاباة للغرو  الصحةة ذو غرو  

 .(4)المواصفا  ذو غرو  الصالحةة

ما مذضف إلى ما تادم ذ  المغرع الفلسطين  تناول الجرلمة محل الدراسة بصةاغة تغرلعةة ذ ضل 
( م  مغروع قانو  العاوبا  191حيث ذضا   المادة ) الاائمة،الحال    نصو  قواني  العاوبا    لةه

صورة السلوك اإلجرام  الاائمة  لى صنع المادة باصد البةع ذو با ها ذةًّا يا  نو ها غذائةة  ااقير طبةة 
فاظ يز  هذه الصةاغة بولوبالتال  تم ملغوغة،ذو منتوجا  زرا ةة ذو طبةعةة ذو مصنعة مع العلم ذنها 

  بر     غاةة المغرع    تجرلم المواد الفاسدة غير الصالحة للطعام ذو الغراب.
                                                           

 .991  م،1779 ،اإلسيندرلة المعارف،منغوة  الثالثة،الطبعة  الجنائ ،النظرلة العامة للاانو   بهنام،رمسةح ( 1)
 .917  السابق،المرجع  بالل،ذحمد  وض ( 2)
 وما بعدها. 711، محمود نجيب حسن ، المرجع السابق راجع للمزلد حول دراسة التدبير ايحترازلة وخصائصها: (3)
ُق  وبلرامة ي تال    خمسة  غر ذلف دينار  (4)  ( م  مغروع قانو  العاوبا  الجديد.192بن  المادة )  مال   اقب ماتر ها بالسج  الم
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ُخذ  لى صةاغة ن  المادة ) ( ذنها لم تتناول صورة حةازة 191يرى الباحث    هذا الماام ذ  ما ي
 لى  ذاتها وطبةعتها    ذلكسةما لم تتناول صورة المواد غير المعدة للطعام ذو غراب ل الملغوغة،المواد 

حيث  ،1716( لسنة 91( م  قانو  العاوبا  رقم )176النحو الذي ن   لةه المغرع    ن  المادة )
هناك  رل بي  المواد الملغوغة والت  قد تكو  معدة لللذاا وبي  المواد غير المعدة لذلك ذصال  إما بسبب 

  اسدة.طبةعتها بعدم قابليتها ل،كل ذو الغرب ذو ذنها 

 المغروع،( م  195ذضف إلى ما تادم إذا يا  المغرع قد تناول صورة حةازة المواد    ن  المادة )
ور الذي و لى الرغم م  الاص بذاتها،المواد اللذائةة ولةس  الفاسدة  تستخدم للش هو ةاصد المواد الت  

مغر نا قد ذحس  صنع ا     إي ذ  الجامع،غاب النصو      دم تناول الصور اإلجرامةة  لى النحو 
 اقب  حيث الماترف،ميا حة الجرلمة م  خالل إقرار العاوبا  ذا  الغدة الت  تتناسب مع جسامة الجرم 

ُق  واللرامة الت  ي تال     غرة األلف دينار ذردن .  ماترف الجرلمة بعاوبة السج  الم

ا    مغروع قانو  العاوبا  حينما ذقر    اوبة الغروع    ارتكاب إحدىوقد ذحس  المغرع صنع 
سةما  (،196المادة ) الجرائم الواردة    الباب الرابع بنصف العاوبة الماررة للجرلمة التامة  مال  بن 

الن   لى العاوبة الوجوبةة    جمةع حاي  الجرائم المنصو   ليها    الباب الرابع بالمصادرة واإلتالف 
( الت  تميز     نظائرها    التغرلعا  الاائمة، وا   199مادة ) لى نفاة المحيوم  لةه  مال  بن  ال

يا  ةالحظ  ليها  دم غمول جزاا إغالل المحل ذو المنع م  ممارسة العمل الذي تم   ةه الجرلمة مع 
ضرورة نغر الحيم الجزائ  ضد المحيوم  لةه    إحدى الصحف المحلةة، حيث تكفل هذه الجزااا  

مة ذا  الخطورة الباللة  لى صحة وحةاة اإلنسا ، سةما ذ  ماتر ها قد ةيو  تاجر ا المتنو ة ميا حة الجرل
   اللالب، لذا  إ   اوبة نغر الحيم  لى نفاته ضمانة م  ضمانا  ميا حة اإلجرام وتحايق غاةا  

 .(1)العااب

( 21ين  رقم )الفلسطذما  ةما يتعلق بالخطة العاابةة الت  اقرها المغرع    قانو  حماةة المستهلك 
خاصة بعد  جز الاواني  العاابةة الاائمة  لى  ل ميا حة الجرلمة    دولة  لسطي ،   سةا 2005لسنة 

( م  ذا  الاانو  خاصة    29 اد تدخل بعض صورة هذه الجرلمة ضم  ن  المادة ) تحايق ذلك،
، وه  األحيام تالفة" ذو  اسدة تمولنةة سلع باع ذو  رض م  العبارة الواردة بالفارة األولى منها باولها " يل

لسلعة تمولنةة  ةعالموضو ةة الت  بي  المغرع اريانها ما بي  سلوك إجرام  يتمثل    صورة العرض ذو الب
ولعل مغر نا الفلسطين  يا ا هذه الجرلمة بلض النظر    ذثرها  لى ايستخدام األدم    اسدة ذو تالفة،

                                                           

 .114رمسةح بهنام، المرجع السابق،   (1)
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لمعاقب  ليها بلض النظر    تحاق النتيجة اإلجرامةة م   دمه متى توا ر  ه  م  الجرائم الغيلةة ا
 الاصد الجنائ  العام.

  غر    زلدت ي لمدة ماترف الجرلمة بالسج  ذما  ةما يتعلق بخطته العاابةة الراد ة حيث ةعاقب 
 لتابي ذو قانون ا، المتداولة بالعملة ةعادلها ما ذو ذردن  دينار آيف  غرة تتجاوز ي بلرامة ذو سنوا 

 الفاسدة. البضا ة إتالف مع العاوبتي ،

يق عن مكافحة الجريمة وتحقفي ضَو ما تقدم يرى الباحث في ظل عجز القوانين العقابية القالم 
على العقوبات الرادعة والجزاَ الجنالي الهادف لمواجهة الخطورة  ؛العقاب بسبب عدم شمولهاغايات 

( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 27، فَنه يجب إعمال نص المادة )(1)قبليةاإلجرامية المست
نا يحل الدراسة، وال يسجل ذلك تعارًضا في رأعلى الوقالا الموضوعية في الجريمة م 2665( لسنة 21)

إلى قاعدة " النص الّلحق ينسخ السابق " فَن نصوص قانون  أحكام قانون العقوبات القالم، استناًداما 
 ون األخير. القان حكامحماية المستهلك التي تتناول ذات الموضوع في قانون العقوبات القالم تعد ناسخة أل

أضف إلى ذلك أن إعمال نصوص قانون حماية المستهلك يعد تطبيًقا لقاعدة " القانون الخاص 
نون حماية المستهلك وهو القانون الخاص الذي تناول ذات الواقعة الموضوعية في يقيد العام" باعتبار قا
ة فيعد ذلك بمثاب خاص،ولما كان المشرع قد أعاد تنظيم ذات الواقعة في قانون  العام،قانون العقوبات 

 نسخ ضمني ألحكام القانون السابق أو القانون العام.

 الثاني الفرع

 الضار بصحة اإلنسانجريمة غش الطعام أو الشراب  

 ى ل اإلطاللة تتطلب ،اإلنسا  بصحة الضار الغراب ذو الطعام غش جرلمة دراسة الحاةاة إ 
 الفلسطين  امغر ن خطة تايةم مع الفلسطين ، التغرلع ذحيام ضوا    الجرلمة لتلك الموضو ةة حياماأل
 الناا  بر  ذلك نتناول وسوف المراد، الهدف لتحايق الماترحة المستابل آ الو  الجرلمة هذه ميا حة   

 -ايتةة: 

 اإلنسان في التشريا الفلسطيني:غش الطعام أو الشراب الضار بصحة الموضوعية لجريمة  األحكام-أواًل 

تناول المغرع جرلمة غش األطعمة ذو األغربة الفاسدة الضارة بالصحة العامة    ن  المادة 
باولها " يل م  غش طعام ا ذو غراب ا بحيث يجعله  1716( لسنة 91( م  قانو  العاوبا  رقم )176/2)

                                                           

 .251م،  1779قانو  العاوبا ، الاسم العام، دار المطبو ا  الجامعةة،  توح الغاذل ،  ل   بد الاادر الاهوج ، غرح  (1)
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ا بةعه يطعام ذو غراب ذو مع  لمه بونه قد يباع  لى هذه  ر ذنه ارتكب ةعتب الصورة،مضر ا بالصحة قاصد 
( لسنة 16( م  قانو  العاوبا  رقم )199جنحة وةعاقب بالحبح مدة سنة واحدة" وةاابلها ن  المادة )

1760. 

باستاراا النصو  العاابةة المنظمة للجرلمة محل الدراسة يتضا ذ  هذه الجرلمة تختلف    
ة العامة ذو    حالة ي تصلا جرلمة بةع مادة  لى ذنها طعام ذو غراب بعد ذ  ذصبح  مضرة بالصح

معها ل،كل ذو الغرب، حيث ذ  الجرلمة األولى ةيو  محلها طعام ذو غراب ملغوش وةادم للبةع وهو  لى 
   حي  ذ  الجرلمة األخيرة تنصرف إلى يل مادة  اسدة سواا يان  معدة ل،كل ذو غيره وةيو   ،(1)حالته

ارة بذاتها دو  ذي: إنها ض ،(2)غربها وه  غير صالحة لذلكاللرض م  تادةمها للعامة م  اجل ذكلها ذو 
وتطبةا ا لذلك تادةم الموكوي  المتعفنة تعد جرلمة بةع مادة  اسدة غير صالحة ل،كل  إجراا اللش  ليها،

بينما م  ةادم األغربة للجمهور  ،1716( لسنة 91نو  العاوبا  رقم )( م  قا176/1 مال  بصراحة المادة )
 صائر طبةعةة    حي  ذنها تحتوي  لى ذلوا  ومواد مضرة بالصحة ةعد مرتكب للجرلمة محل   لى ذنها

 .(3)( م  ذا  الاانو  176/2الدراسة  مال  بن  المادة )

الحاةاة إ  الري  المادي    هذه الجرلمة قوامه توا ر السلوك اإلجرام  الاائم  لى غش الطعام ذو 
مع توا ر النتيجة اإلجرامةة المتوقعة    هذه الحالة وه   بالصحة،الغراب  لى النحو الذي يجعله ضار 

اللش  السببةة بي  سلوكوذ  تتوا ر الرابطة  لإلنسا ،ذ  ةصبا الطعام ذو الغراب ضار بالصحة العامة 
 ونتيجته المفضةة لحالة الطعام ذو الغراب الضار بالصحة.

صد الجنائ   يتطلب توا ر الا الجرلمة،ذما  ةما يتعلق بالري  المعنوي الواجب توا ره للعااب  لى 
رادة،بعنصرله م   لم  العام، لى   ال بد ذ  ةيو  الفا ل  الم ا بو  سلويه قائم  لى غش المنتجا   وا 

ا  اإلنسا ،النحو الذي ةضر صحة  ورغم  لمه بذلك اللش ونتيجته اإلجرامةة إي ذنه ةاتر ه بإرادته قاصد 
 إلضرار بصحة اإلنسا  وا  ساد الطعام.

قد اغتر  لتوا ر الري  المعنوي  1716( لسنة 91ذضف إلى ما تادم ذ  المغرع    قانو  العاوبا  رقم )
المتمثل    ارتكاب جرلمة غش الطعام  ،(4)الخا  إلى جانب الاصد العامللجرلمة توا ر الاصد الجنائ  

وبناا  لةه ي  ( م  الاانو ،176/2 بن  المادة )ذو الغراب  لى النحو الضار بالصحة باصد بةعه  مال  
ةعاقب  لى جرلمة غش الطعام ذو الغراب طباا  ألحيام الن  إذا لم ةي  اللش باصد البةع، ولعل    ذلك 

                                                           

 .1714 لسنة( 92)العاوبا  رقم  قانو   ( م 174/1المادة ) (1)
 .1716( لسنة 91( م  قانو  العاوبا  رقم )176/2( المادة )2)
 وما بعدها. 190  السابق،المرجع  هربيد، اطف محمد ذبو راجع للمزلد:  (3)
 .690  السابق،المرجع  بالل،ذحمد  وض ( 4)
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يث ح غش المواد ذو األطعمة ذو األغربة،غترا  انتاا  م  قوا د العدالة الجنائةة    ميا حة جرائم اي
تاتض  العدالة ميا حة الجرائم    مهدها األول  اللش ةعد    حد ذاته جرلمة ذما التعامل بالمواد الملغوغة 

 اد ةاترف اللش م  غرية ذو مصنع وبالتال  ي بد  تالة    األولى ومغددة    العااب، ةعد جرلمة مس
 . (1)م  تدخل الاانو  بفرض  اوبا  راد ة تغمل اإلغالل للميا  الذي اقترف  ةه السلوك اإلجرام 

حينما اكتفى بتوا ر  1760( لسنة 16بناا  لى ما سبق  اد و ق المغرع    قانو  العاوبا  رقم )
( بتجرلم ذ عال 196حيث تكفل  الفارة األولى م  المادة ) البةع،غر  دو  اغترا   العام،الاصد الجنائ  

لك بينما تكفل  الفارا  الثانةة والثالثة بتجرلم صور  رض ذو بةع ت منها،اللش ذاتها  مال  بالفارة األولى 
هج الن وهو ذا  اإلنسا ،المواد ذو استعمالها  لى النحو الذي ةلش تلك المنتجا  ذو يلحق الضرر بصحة 

(     دم اغترا  توا ر الاصد 191الذي سلكه مغر نا    مغروع قانو  العاوبا   مال  بن  المادة )
 الجنائ  الخا .

 لتشرياا في اإلنسان بصحة الضار الشراب أو الطعام غش جريمة خطة المشرع في مكافحة تقييم-ثانًيا
 :المستقبل ومفاق الفلسطيني،

، خاصة (2)المجتمع المعاصر ةستفحل    مختلف المجاي  الحةاتةةالحاةاة إ  اللش ةعد م  آ ا  
لذا تعد جرلمة غش الطعام ذو الغراب  لى النحو  ،(3)سةما ذنه ةطال ملبسه وموكله ومغربه ايقتصادةة،

رلمة ج ذو مستابال  ذو و اة المجن   لةه،الذي يلحق ضرر حتم  بصحة اإلنسا  ذو ةفض  إلى اذى حاي  
 رو   دائرة جرائم الخطر )الخط لضرر المباغر بصحة اإلنسا ( تارة،حائمة    دائرة جرائم الضرر )ا
لذا تعد م  الجرائم الجسةمة الت  ي بد م  ميا حتها    سةال  رض ذغد  المحدل مستابال  به( تارة ذخرى،

 .(4)وحةاة اإلنسا  سةما ادخلها ضم  الجناةا  الخطرة  لى صحة العاوبا   لى ماتر ها،

( 16( م  قانو  العاوبا  رقم )199تجدر اإلغارة    هذا الماام إلى ذ  المغرع    ن  المادة )
( اب  اذو غر  طعام ام   بارة ) لمواد الفاسدة ذو الملغوغة( بدي  قد استخدم  بارة )المنتجا  ذو ا 1760لسنة 

ذلك ذ  المغرع  ،1716( لسنة 91نو  العاوبا  رقم )قا( م  176الواردة    الفارة الثانةة م  ن  المادة )
( مجرما  لجرائم 196حيث جاا ن  المادة ) ،( مرتبطا  بساباه199ن  المادة )    الاانو  األول جعل

                                                           

الطبعة  الثان ،ا الجز  الفلسطين ،األحيام العامة    قانو  العاوبا   الوليد،ساهر إبراهةم  الفلسطين ،( م  مغروع قانو  العاوبا  19/1المادة )( 1)
 .119  األولى،

)2( Hisham Abdulabass Mohammed, ibid, p. 5. 

لة مغروع تطولر سلس المواط ،الهيئة الفلسطينةة المستالة لحاول  للمستهلك،تارلر حول الحماةة الاانونةة  السباتي ،( خالد محمد 3)
 رام هللا. م،2002حزلرا   (،15الاواني  )

 وما بعدها. 190  السابق،المرجع  هربيد، اطف محمد ذبو راجع للمزلد:  (4)
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التعامل    المواد الفاسدة وجرائم غش تلك المواد ذو المنتجا  ذو األطعمة ذو األغربة بحيث ةعاقب ماتر ها 
 ،دينارا ذو بإحدى هاتي  العاوبتي خمسي   غهر إلى سنة وباللرامة م  خمسة دنانير إلىةعاقب بالحبح م  

ذا ما يان  تلك المنتجا  ذو المواد الفاسدة ذو الملغوغة ضارة بالصحة ح م  الحب تغدد العاوبة إلى وا 
انو  العاوبا     حي  جاا ق ،(1)إلى خمسي  دينارا   ثالثة ذغهر إلى سنتي  وباللرامة م  خمسة دنانير

لجرلمة التعامل    المواد الفاسدة  لى ذنها طعام ذو غراب  لى جرلمة غش الطعام ذو  االساري بلزة مميز  
 ( م  قانو  العاوبا .176بالمادة )  مال  الغراب 

قانو  العاوبا  حينما قيد غر  تغديد ( م  199المادة )الحاةاة إ  المغرع لم يو ق    ن  
د حيث إنها تع العامة،المواد ذو األطعمة ذو األغربة  اسدة ذو الملغوغة مضرة بالصحة العااب إذا يان  

ا ضارة بالصحة العامة لإلنسا  ما دام ذنها  اسدة ذو  وبالتال  يا  م  باب ذولى ذ   ،(2) ملغوغةا تراض 
تها وذ  تغدد العاوبة    حال حةاز  بةعها،ةعاقب  لى جرلمة غش تلك المواد ذو األطعمة ذو األغربة باصد 

.  ذو بةعها  عال 

ذضف إلى ما تادم ذ  المغرع    قواني  العاوبا  العامة السارلة     لسطي  لم يو ق    تادير 
حيث  اقب المغرع    قانو  العاوبا  الساري باطاع غزة مرتكبها بالحبح  ،(3)العاوبة الماررة  لى الجرلمة

هر غ و ااب المغرع    قانو  العاوبا  الساري    الضفة اللربةة مرتكبها بالحبح م  ،(4)مدة سنة واحدة
ذا ما يان  تلك  ،(5)ا ذو بإحدى هاتي  العاوبتي خمسي  دينار   إلى سنة وباللرامة م  خمسة دنانير إلى وا 

 الحبح م  ثالثة ذغهر إلى تغدد العاوبة إلى المنتجا  ذو المواد الفاسدة ذو الملغوغة ضارة بالصحة
وه  العاوبا  الت  لم تحاق خاصةة العااب     ،(6)دينارا   إلى خمسي  سنتي  وباللرامة م  خمسة دنانير

التناسب بي  جسامة الجرلمة وغدة العاوبة ولم تحاق غاةا  المغرع    قانو  العاوبا  م  تحايق الهدف 
 ال غك إ  غش األطعمة واألغربة م  غونها  ،عةة العاابالمراد وهو ميا حة اإلجرام وتحايق غاةا  ونف

ذ  تسبب ايضرار الخطرة لإلنسا ، خاصة إذا استخدم    اللش مواد مسرطنة قد تفض  إلى إلحال األذى 

                                                           

 .1760( لسنة 16( م  قانو  العاوبا  رقم )199( المادة )1)
 وما بعدها. 11، المرجع السابق،  راجع للمزلد: ذحمد محمود الرقاد (2)
 1711( لسنة 19( حينما وجد المغرع المصري ذ  ذحيام قانو  العاوبا  غير راد ة    ميا حة تلك الجرائم ذصدر الاانو  رقم )3)

بغو  الرقابة  لى األغذةة وطرل  1766( لسنة 10) الخا  بميا حة اللش، والاانو  رقم 1771( لسنة 291المعدل بالاانو  رقم )
بغو  قمع التدلةح واللش التجاري، راجع للمزلد تارلر الهيئة المستالة 1766( لسنة 11تداولها، و   قطاع غزة صدر الارار باانو  رقم )

 لحاول المواط  المغار إلةه ساباا .
 .7161( لسنة 91( م  قانو  العاوبا  رقم )176/2( المادة )4)
 .1760( لسنة 16( م  قانو  العاوبا  رقم )196( المادة )5)
 .1760( لسنة 16( م  قانو  العاوبا  رقم )199( المادة )6)
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البةغ بالمجن   لةه ذو و اته مباغرة ذو غير مباغر يو  تضعف منا ته تجاه األمراض نتيجة تناول تلك 
 المنتجا .

ع خطة ماارنة ميتعلق بخطة مغر نا الفلسطين     مغروع قانو  العاوبا  ةالحظ بالذما  ةما 
 ( م  المغروع،191 مال  بالمادة ) ذنه قد و ق    الن   لى هذه الجرلمة تجرلم ا و ااب ا التغرلعا  الاائمة،

لمنتجا  و اذ الت  توا ا  م  حيث التجرلم مع الن  السابق  ليها الخا  بصنع ذو  رض ذو بةع المواد
حيث خص  الن  لتكمل األحيام العامة    تجرلم جرائم اللش بذاتها ) مال   ) الموكوي  والمغروبا (،

و لةه  اد ذحس   (،191المنتجا  ) مال  بن  المادة ( وجرائم التعامل    تلك المواد ذو 191بن  المادة 
نحو الذي طعمة الفاسدة  لى العامل بالمواد واألالمغرع    خطته التجرلمةة التكاملةة    ميا حة جرائم الت

 ا،اغترا  توا ر قصد جنائ  خا   يهسةما إ  و ق    تادير العااب  لى جرلمة اللش ذاتها دو   ذير،
ُق  وبلرامة ي تال    خمسة ذيف دينار ذ ما غرع  يها ووصل  ،(1)حيث  ااب ماتر ها بالسج  الم وا 

 ة الماررة للجرلمة التامة.إلى حد الغروع ةعاقب بن  العاوب

 ساناإلنيرى الباحث في هذا المقام أن الجريمة محل الدراسة من جرالم الضرر التي تلحق بصحة 
سيما أنها من الجرالم  أو أذى بليغ أو وفاة المجني عليه،ومن جرالم الخطر التي قد تفضي إلى عاهة 

( 374األمر الذي يتطلب من المشرع اإلبقاَ على نص المادة ) لبّلد،التي تساعد على أنتشار وباَ في ا
ليه حيث يّلحظ ع قرار قانون عقوبات فلسطيني موحد،مستقبلية إل مفاقضمن  عقاًباو  تجريًمانصًا 

 قترفة،ما جسامة الجريمة الم عقاًباوالتوافق  حيث التجريم ما النص السابق عليه،التكامل التشريعي من 
فمجرد اقتراف  أو المشروبات ضارة بصحة بعد غشها،شرط أن تكون المأكوالت  سيما أنه تخلى عن

دون اشتراط توافر القصد الجنالي  لة األركان ويستحق فاعلها العقاب،سلوك الغش تعد الجريمة مكتم
 الخاص القالم على بيا تلك المنتجات.

 المطلب الثاني 

 تداولها أماكن في الضارة األطعمة حيازة جريمة

الحاةاة إ  الخطورة اإلجرامةة الكامنة    التعامل بالمواد واألطعمة الفاسدة ذو الملغوغة تبلغ 
حيث ذ   ،(2) لهاذقصى درجاتها توثير ا  لى الصحة العامة حينما يتم التعامل بها    األماك  المخصصة 

                                                           

 ( م  مغروع قانو  العاوبا  الفلسطين .191( المادة )1)
)2( Hisham Abdulabass Mohammed, ibid, p. 20. 
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ا لبةعها ذو بةعها  عال  ذو التعامل بها بمخالفة األنظمة ال مة ذو صحةة الصادرة    الحيو حةازتها تمهيد 
 .(2) العامةي غك ذنه ةغيل خطر جسةم  لى حق الصحة  ،(1) المختصةالهيئا  

( لسنة 91باإلطاللة  لى ذحيام التغرلع الفلسطين  ةالحظ ذ  المغرع    قانو  العاوبا  رقم )
( 199والت  تاابلها المادة ) (،179ر النظيف  مال  بن  المادة )قد تناول جرلمة بةع الطعام غي 1716

( 29 ، 21،  21،  19غارة  لى ذحيامها    المواد )، وتم اي1760( لسنة 16م  قانو  العاوبا  رقم )
و   هذا المطلب سوف نتناول األحيام العامة    تلك  م،2001( لسنة 20لصحة العامة رقم )م  قانو  ا

اترحة ة المغرع    التجرلم والعااب واآل ال المستابلةة الم لى ذ  يتبها تاةم لخط الجرلمة    الفرع األول،
    ميا حة الجرلمة وذلك    الفرع الثان ،  لى النحو التال :

 الفرع األول

 تداولها  أماكن في الضارة األطعمة حيازة جريمة األحكام الموضوعية المتعلقة بجريمة 

ةالحظ ذ  المغرع قد  بر     1716 لسنة( 91) رقم العاوبا  انو  م  ق (179باستاراا المادة )
السلوك اإلجرام     الجرلمة محل الدراسة بيل نغا  م  غونه ذ  ةفض  إلى التعاط     بةع الموكوي  

ولم  ،(3) المنتجا ذو المغروبا  بالمفرل ذو يا  صاحب  ندل ذو نزل ذو مطعم ذو محل تباع  ةه تلك 
 ،(4) بلدةةالذو قدمها بمخالفة األنظمة الت  تصدرها الحيومة ذو  ةحا ظ  لى نظا تها حي  تادةمها للعامة

وهو السلوك الذي ينصرف إلى حةازة تلك المنتجا  الت  ةغوبها الفساد بالنظر لعدم نظا تها  لى النحو 
 الذي ةصلا لالستخدام األدم .

ولعل  نظةفة،الم  السلوك اإلجرام  الاائم  لى حةازة المنتجا  غير  الجرلمة تتكو  وبناا  لةه  إ  
 هنا قد تكو  األطعمة ذو األغربة  ،(6) الملغوغة ذو ،(5) الفاسدةذلك ةميزها    جرلمة حةازة األطعمة 

ومثلها تادةم المنتج دو  اتخاذ إجرااا   للعامة،سلةمة م  حيث إنتاجها ولك  معيبة م  حيث تادةمها 
 .(7) العامةفظ ذو التلليف مما قد ةسفر    استخدامها ضرر بصحة الح

                                                           

 وما بعدها. 19  السابق،المرجع  ،الرقادذحمد محمود  (1)
ُاد 2)  .151  السابق،المرجع  الاةس ،اد حمود دإ  ،611  السابق،المرجع  مهنا،( محمد  
 .1716( لسنة 91( م  قانو  العاوبا  رقم )179/1( المادة )3)
 .1716( لسنة 91( م  قانو  العاوبا  رقم )179/2( المادة )4)
 .1716لسنة  (91( م  قانو  العاوبا  رقم )179/1( المادة )5)
 .1716( لسنة 91( م  قانو  العاوبا  رقم )179/1( المادة )6)
 .50، المرجع السابق،  راجع للمزلد: ذحمد محمود الرقاد (7)
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ذا يا  المغرع    قانو  العاوبا  الساري باطاع غزة قد حدد ذميا  حةازة تلك المنتجا  بصراحة  وا 
رقم  إي ذ  المغرع    قانو  العاوبا  رام  ذ  تكو  حالتها غير النظةفة،الن  وتطلب لاوام السلوك اإلج

 حةازته    ذباى ذو ذحرز م ( باولها " 199لم ةحدد ميا  معي   مال  بصراحة المادة ) 1760( لسنة 16)
 حةبالص مضرة ذصبح  ذ  بعد غراب ذو طعام ذنها  لى مادة ذةة منتجا  مغروع سبب دو   ميا  ذي   
ا     دم تحديد ميا "، الغرب ذو ل،كل معها تصلا ي حالة    ذو حةازة   لولعل المغرع قد ذحس  صنع 

ي غك ذ  و  تلك المنتجا  مضرة بالصحة العامة،يذلك اغتراطه غر  ذ  تصبا  تلك األطعمة ذو األغربة،
ا.  المنتج غير النظيف ةضر بالصحة ا تراض 

اول ذ  مغر نا تن وباإلطاللة  لى خطة المغرع    مغروع قانو  العاوبا  الفلسطين  ةالحظ
اد ذو  اد جرم السلوك الاائم  لى صنع المو  الاائمة،الجرلمة محل الدراسة بطرلاة مختلفة لخطة التغرلعا  

حةازة تلك المواد بصورة غير مغرو ة ذو بةعها مما ةستخدم    غش المواد اللذائةة ذو المنتوجا  ذو 
وبالتال  لم تحظى  المغروع،( م  195  المادة )(  مال  بن191+  192العااقير الواردة    المادتي  )

 ولعل    ذلك نا  تغرلع . باهتمام المغرعالجرلمة محل الدراسة 

( لسنة 91ذما  ةما يتعلق بالري  المعنوي    الجرلمة  لم يبرزه المغرع    قانو  العاوبا  رقم )
لك  ةيو  وذمام ذ غابه،غرلع  قد ولعل ذلك ةعد  يب ت األخرى، لى النحو الذي قدمته    الجرائم  1716

رادة لدى  ا ل  دو   لمة،الجر الري  المعنوي متوا ر حي  ةيو  هناك قصد جنائ   ام بعنصرله م   لم وا 
( م  قانو  199بينما ذظهر المغرع هذا الري     ن  المادة ) الخا ،الحاجة لتوا ر الاصد الجنائ  

 ا ر الاصد الجنائ  العام دو  الخا .حينما تطلب تو  1760( لسنة 16العاوبا  رقم )

 الفرع الثاني 

 تداولها  أماكن في الضارة األطعمة تقييم خطة المشرع الفلسطيني في مكافحة جريمة حيازة

الحاةاة إ  الجرلمة محل الدراسة تعد م  ذهم الجرائم الواجب ميا حتها    قواني  العاوبا  ضم  
لذا  اد ذحس  المغرع    تناولها تجرلم ا  مال   نظرا  لخطورتها اإلجرامةة، ،(1)السةاسة الجنائةة المعاصرة

وا   يان   بارا  المادة ي تتناسب مع  ،1716( لسنة 16) ( م  قانو  العاوبا  رقم179بن  المادة )
عة ةالتطور التغرلع  الحاصل     لسطي ، خاصة يلمة )تعاط ( الت  تاابلها الكلمة الدقةاة المعبرة    طب

                                                           
)1( Hisham Abdulabass Mohammed, ibid, p.15. 
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و بارة )نظام ذصدرته الحيومة ذو سلطة بلدةة(  ،دل منها  بارة   ،(1) السلوك اإلجرام  وه  )التعامل(
 .(2) )ذي قرار ذو يئحة ةصدرها مجلح الوزراا ذو ذي جهة مختصة بغو  الصحة العامة(

تجرلم ا  مال     تناول تلك الجرلمة  1760( لسنة 16وقد ذحس  المغرع    قانو  العاوبا  رقم )
( بغو   دم تحديد ميا  خا  لحةازتها ولعل ذلك يدخل    طةاتها السلوك الاائم  لى 199بن  المادة )

تادةم األطعمة ذو األغربة غير النظةفة الت  ةادمها البائعي  المتجولي  لعامة الناح    الطرل العامة وغيرها 
 ول  ةه تادةم تلك المنتجا  الضارة بالصحة.سواا يا  داخل محل تجاري ذو  ندل ذو ذي ميا  يتدا

ن مشرعنا لم يتناول الجريمة محل الدراسة في مشروع قانون العقوبات رغم إ :وقد سبق القول
قص ولعل في ذلك ن ر وقوعه أكثر من غيِر من الجرالم،ما قد يتصو  طورة سلوكها اإلجرامي الذي غالًباخ

 بّلد،ون العقوبات المستقبلي في التشريعي يتطلب تدخل المشرع في فلسطين إلقرار الجريمة ضمن قان
بحيث تكون بالصياغة األتية " كل من يتعامل أو يحوز أو يصنا منتجات  تستخدم كطعام أو شراب 

التي تصدرها الحكومة أو أي جهة  وكانت غير نظيفة أو مخالفة لشرط أو موصفات أو اللوالح أو القرارات
في ليعاقب بالسجن المؤقت وتغريمه غرامة مالية ال تقل عن ا ،وهو قاصًدا بذلك مختصة بصحة العامة

تّلف دينار،  .ها على نفقة المحكوم عليه"ما مصادرة المنتجات وا 

روع ن مشيّلحظ أن النص المقترح قد يأتي مكمًّل للنقص التشريعي الوارد في الباب الرابا م
( من المشرع لتكتمل دالرة التجريم في كافة صور التعامل 375قانون العقوبات، بحيث يتبا نص المادة )

مكافحتها بما يضمن منا  ومن ثم العمل على اسدة أو المغشوشة أو غير النظيفة،بالمواد واألطعمة الف
ام ريعي في فلسطين ونظالتشسيما أن النص المقترح قد أستخدم ألفاظ قد تعبر عن التطور  وقوعها،

ابية ه في التشريعات العقناهيك عن ادخل الركن المعنوي في الجريمة في ظل التغاضي عن الحكم فيها،
 خاصة مصادرة تلك المنتجات لجرم المقترف،كذلك تعد العقوبات المقترحة متناسبة ما جسامة ا القالمة،

تّلفها على نفقة المحكوم عليه فيه ضمانة لعد ام  .(3)كانية طرحها مرة أخرى للتعامل في المجتماوا 

ظ ذنها  ةالح العااب  لى الجرلمة محل الدراسة، بخطة التغرلعا  العاابةة   ذما  ةما يتعلق 
ا تبرها   اد لرغم م  خطورتها  لى صحة اإلنسا ، اوبا  لم تحاق غاةا  ميا حة اإلجرام والعااب  لى ا

وذقر  اوبة لماتر ها بالحبح مدة  م  جرائم المخالفا ، 1716( لسنة 91المغرع    قانو  العاوبا  رقم )

                                                           

 .1716( لسنة 91( م  قانو  العاوبا  رقم )176/1( المادة )1)
 .1716( لسنة 91العاوبا  رقم )( م  قانو  176/2( المادة )2)
( م  مغروع قانو  العاوبا  باولها " ةحيم    199( توت  هذه التوصةة بما يتوا ق مع خطة المغرع الفلسطين     ن  المادة )3)

 جمةع الحاي  المغار إليها    مواد هذا الباب بالمصادرة واإلتالف  لى نفاة المحيوم  لةه ".
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و   المرة الثانةة ذو ما يليها تعتبر الجرلمة م  جنحة وةعاقب  احد ذو بلرامة قدرها خمسة جنيها ،ذسبوع و 
ولجوز للمحيمة الت  ذدن  المخالف  م ا ذو بلرامة قدرها  غرة جنيها ، ليها بالحبح مدة خمسة  غر يو 

 ( م  ذا  الاانو .179ذ  تومر بإتالف المواد غير الصالحة ل،كل ذو الغرب  مال  بن  المادة )

: إ  المغرع    قانو  العاوبا  الساري    قطاع غزة قد ذخفق    وبدورنا نرى في هذا المقام
  ذول مرة  تحايق سبل ميا حة اإلجرام حينما ييف تلك الجرلمة الخطرة  لى صحة اإلنسا  بونها مخالفة 

ذا تكرر  تعد جنحة تفرل    العاوبة    المخالفة الواقعة ذول مرة بالحبح خمسة ذةام وبزلادة خمسة  وا 
جنيها   اط، األمر الذي ةعد به بمثابة د وة مغرو ة موجهة م  المغرع للمجرمي  لسلوك الجرلمة وتحايق 

استخدام األطعمة ذو األغربة غير الربا  لى حساب صحة اإلنسا  حتى ولو ذ ض  إلى و اته نتيجة 
النظةفة،  المجرم يتلذذ    جرلمته وي ينظر إلى ضبط جرلمته يونه ةعلم بو  ذمامه غرامة بسةطة سيد عها 

 .(1) ربما خارج منبر الاضاا

   العااب  لى هذه  1760( لسنة 16ذما  ةما يتعلق بخطة المغرع    قانو  العاوبا  رقم )
 ذو ذغهر الثةث  لى تزلد ي مدة بالحبح ذو دنانير  غرة  لى تزلد يالت   لرامة اد ذقر  اوبة ال الجرلمة،
ولعل تعد الخطة غير مو اة    ميا حة الجرلمة بالنظر إلى خطورتها اإلجرامةة  لى  ،العاوبتي  بيلتا

 ري باطاع غزة.والاول ذا  ةاال  ليها  ةما وجه لخطة المغرع    الاانو  السا اإلنسا ،صحة 

الحاةاة إ  قانو  حماةة المستهلك الفلسطين  قد ذقر العاوبا  الت  م  غونها لو طبا  لحاا  
 ذغد  اوبة بوةة اإلخالل  دم مع( باولها " 29/1غاةا  العااب وميا حة اإلجرام، حيث نص  المادة )

 لتالةةا المخالفا  يرتكب م  ةعاقب الاانو   هذا حيامأل مخالفة ذةة ارتكاب    ناغئة جرمةة نتيجة ألةة
 حتفظا ذو صالحيتها، بتارلخ تال ب ذو تالفة، ذو  اسدة تمولنةة سلع باع ذو  رض م  يل -1: باآلت 

 ألماك ا    ييلها ذو السلع لوز   المعدة الصحةحة غير اآلي  م  المعتمدة غير المياييل ذو بالموازل 
 جاوزتت ي بلرامة ذو سنوا   غر    تزلد ي لمدة بالسج  ةعاقب الاانو ، هذا م ( 9) المادة    المحددة
 لبضا ةا إتالف مع العاوبتي ، بيلتا ذو ا،قانون   المتداولة بالعملة ةعادلها ما ذو ذردن  دينار آيف  غرة

 .المعتمدة غير والمياييل الموازل  وضبط الفاسدة،

 

 

                                                           

( لسنة 91( م  قانو  العاوبا  رقم )19رع    العااب  لى هذه الجرلمة ي تتعارض مع  اوبة الجنحة  مال  بالمادة )( الحاةاة إ  خطة المغ1)
 ةحيم  لى الغخ  الذي يدا  بارتكاب تلك الجنحة بالحبح  الجنا،باولها " إذا لم ةي  هذا الاانو  قد  رض  اوبة معينة ألةة جنحة م   1716

 مدة ثالث سنوا  ذو بلرامة مائة جنةه ذو بيلتا هاتي  العاوبتي  معا ".
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 الخاتمة

   الصحة العامة وذثره    دةمومة الحةاة البغرلة،  بعد ذ   يف  دراستنا  لى بةا  ذهمةة الحق
األمر الذي د ع المغرع إلى إحاطته    الجرائم المهددة لبااا اإلنسا ،يتضا ذ  يل جرلمة تمسه تعد م

 حة ابما ةضم  مي الميا حة لكل سلوك إجرام  ماح به،و  ةة الحامةة له،بالضمانا  الدستورلة والاانون
ولما يان  دراستنا موجهة  لى البحث المعمق    ميا حة جرائم التعامل  العااب،اإلجرام وتحايق غاةا  

غيل  لنا   اد رصدنا ذهم النتائج الت  لتغرلع الفلسطين  وآ ال المستابل،بالمواد واألطعمة الفاسدة    ا
 -قا دة لالنطالل بعدة توصةا  نبينهما  لى النحو التال :

 :النتالج-أواًل 

ة العامة م  ذهم الحاول الذي حظي  بالحماةة الدستورلة    الاانو  األساس  ةعد الحق    الصح -1
و  والذي توج ذلك بإصدار قان المجتمع،الذي ذوجب إصدار الاواني  الضامنة له     الفلسطين ،

 .2005( لسنة 21وقانو  حماةة المستهلك رقم ) 2001( لسنة 20الصحة العامة رقم )
ا تتعلق بالجرائم الماسة بحق الصحة  تضمن  التغرلعا  العاابةة  -2 الاائمة     لسطي  نصوص 

يا   سواا اآلدم ،ومنها جرائم التعامل بالمواد واألطعمة الفاسدة غير الصالحة لالستخدام  العامة،
وه  التغرلعا  الت  ذ لح     صةاغة التجرلم وذخفا     تحايق غاةا   غغها،بسبب  سادها ذو 

ى تلك الجرائم بالعاوبا  المخففة الت  يان  وي زال  سبب ا    انتغار تلك العااب حينما  اقب   ل
 الجرائم    مجتمعنا الفلسطين .

لاد جاا  نصو  قواني  الصحة العامة وحماةة المستهلك     لسطي  متطورة  لى النحو المخطط  -1
  خطتها تميز   و  العااب،له    السةاسة الجنائةة المعاصر    ميا حة اإلجرام وتحايق غاةا  

بميا حة جرائم التعامل بالمواد واألطعمة الفاسدة ذكثر مما ذ ده المغرع    خطته العاابةة    
 التغرلعا  السارلة     لسطي .

تعد جرلمة بةع ذو حةازة المواد الفاسدة م  ذجل تادةمها  لى ذنها طعام ذو غراب ملايرة لجرلمة   -1
حيث إ  األولى قد تكو  مادة غير صالحة ذصال   اب،منتجا  المخصصة للطعام ذو الغر غش ال

لمة بينما الجر  امل  لى ذنها موكوي  ذو مغروبا ،ل،كل ذو الغرب وقد تكو  يذلك وتادم للتع
هى و  نحو الذي يلحق ضرر بالصحة العامة،الثانةة محلها طعام ذو غراب ولك  غش  ةه  لى ال

األطعمة غير النظةفة الت  تاترف بتادةمها للعامة الجرائم الت  تختلف    جرلمة بةع ذو حةازة 
دو  إتباع الموصفا  ذو الغرو  ذو ماتضةا  الحفظ وبما يخالف األنظمة الصادرة    مجلح 

 الوزراا ذو إي جهة مختصة تهتم بالغئو  الصحةة    المجتمع.
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  الفلسطين  لعاوبالاد ذحس  مغر نا الفلسطين     تناول الجرائم محل الدارسة    مغروع قانو  ا  -5
تجرلم ا و ااب ا بالماارنة مع خطة التغرلعا  العاابةة السارلة    ميا حة جرائم التعامل بالمواد ذو 

 األطعمة الفاسدة.
لما يان  النصو  الاانونةة الت  تضمنتها التغرلعا  الخاصة األو ق    ميا حة جرائم التعامل   -6

بالمواد ذو األطعمة الضارة بالصحة العامة     لسطي ،  ه  األولى بالتطبيق    الواقع الاضائ  
لت  ا الفلسطين ، حيث ي ةمي  الاول ذ  نصوصها تتعارض مع خطة التغرلعا  العاابةة السارلة

 2005( لسنة 21تارر ذحياما  ملايرة لها،  التطبيق ذحيام قانو  حماةة المستهلك الفلسطين  رقم )
ذولى    التطبيق انطالق ا م  قا دة " التغرلع الالحق ينسخ السابق " وبالتال  تعد نصو  هذا 

ةايد  الخا  الاانو  بمثابة إللاا ضمن  لنصو  قانو  العاوبا  العام، سةما بتطبيق قا دة "
العام "  األولى ذ  تطبيق نصو  قانو  الصحة العامة وقانو  حماةة المستهلك ذمام الاضاا 
الفلسطين   ةما يتعلق بالاضاةا المنظورة ذمامه الخاصة بجرائم التعامل بالمواد ذو األطعمة الضارة 

 بالصحة العامة.

 :التوصيات-ثانًيا

نوص  مغر نا الفلسطين  إلى اإلسراع    مناقغة وتغرلع قانو   اوبا  ةيو  موحد بي  غطري  -1
وقانو  العاوبا   1761( لسنة 91ولتضم  ن  اإلللاا الصرلا لاانو  العاوبا  رقم ) الوط ،
وذ  تستاى ذحيامه م  التغرلعا  العاابةة المعاصرة    دول الجوار وبما  ،1760( لسنة 16رقم )
 م مع الواقع الفلسطين  المعاش والمعاصر.يت،

نوجه د وتنا إلى جهاز مباحث التمول  وموظف  قسم التفتةش  لى األغذةة    وزارة ايقتصاد   -2
والمجلح الفلسطين  لحماةة المستهلك إلى التفتةش والتحري المستمر  لى يا ة األماك  الت  تتداول 

مع ضما  نظا ة السلع المعروضة     األغربة،كوي  ذو  يها المعامال  بةع وحةازة المواد ذو المو
السول للمستهلك ومنع البائعة المتجولي  م   رض سلعهم  لى العامة إي بعد اتخاذ اإلجرااا  

 الت  تكفل نظا ة تلك السلع.
فاظ وتادةم الضمانا  الكا ةة    الحنوص  مغر نا الفلسطين  إلى س  تغرلع خا  باألغذةة   -1

 لى حق الصحة وحماةة المستهلك تجاه التعامل    تلك األغذةة مع اإلغارة إلى ذلةا  الرقابة 
 ليها وميا حة الجرائم الت  تكو  األغذةة محال  لها سواا يا  م  حيث صنعها ذو إنتاجها ذو 

ة مع  رض العاوبا  المتنو  الحفظ،إجرااا  تداولها ذو حةازتها ذو غغها ذو  سادها ذو  دم اتخاذ 
والد وة إلنغاا مُسسا  وجمعةا  تعمل  لى ضما  تطبيق  العااب،الت  تضم  تحايق غاةا  

 ذحيام الاانو . 
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العدالة والتطور في التشريا العقابي الفلسطيني المستقبلي، يقترح  مفاقلغايات الدراسة و  تحقيًقا -1
" يل  :لتكو   لى النحو التال  من مشروع قانون العقوبات( 373الباحث تعديل نص المادة )

م  صنع ذو باع ذو حاز م  ذجل البةع ذي مادة  لى ذنها معدة لللذاا وهو  الما بونها ي تصلا 
لذلك، ذو يان  تلك المادة ملغوغة ذو تستخدم للش األغذةة ذو يان  غير مطاباة للغرو  الصحةة 

الحةة ذو ذي غرو  ين   ليها الاانو ، ةعاقب مع  دم ذو غرو  المواصفا  ذو غرو  الص
ُق   اإلخالل بوي  اوبة ذخرى ين   ليها الاانو  حال ذ ض  الجرلمة لنتيجة ما بالسج  الم

 وبلرامة مالةة ي تال     غرة ذيف دينار ذردن  ذو بيلتا العاوبتي ".
المغروع با تبارها م  الجرائم م  ( 191بااا  لى ن  المادة )نوص  مغر نا الفلسطين  إلى اإل  -5

قتصاد يد التجارة وايلةة والتطور الدول  الهائل  لى صعالمستحدثة الت  يغفتها التجارة الدو 
 والاانو .

مع إضا ة جرلمة  المغروع،( م  196نوص  مغر نا الفلسطين  إلى اإلبااا  لى ن  المادة )  -6
 لباب الرابع لةيو  الن   لى النحو التال التحرلض    اقتراف ذي جرلمة م  جرائم الواردة    ا

" مع  دم اإلخالل بوحيام الاانو     إقرار  اوبة ذغد ةعاقب المحرض  لى ارتكاب إحدى الجرائم 
 الواردة    الباب الرابع ذو الغروع    ارتكابها بنصف العاوبة الماررة للجرلمة التامة".

( بإضا ة  اوبة نغر الحيم البا     199نوص  مغر نا الفلسطين  إلى تعديل ن  المادة )  -9
ُقتا    لةه،احدى الصحف المحلةة  لى نفاة المحيوم  مع إغالل الميا  الذي اقتر    ةه الجرلمة م

 ذو نهائةا .
 ادرتهاب الحيم بمصلما يا  التعامل    المواد واألطعمة الفاسدة ذو الملغوغة ذو غير النظةفة يتطل -9

تال ها  إننا نوص  مغر نا الفلسطين  إلى اإلبااا  لى ن  المادة  ، لةه المحيوم نفاة  لى وا 
( م  مغروع قانو  العاوبا  ضم  قانو  العاوبا  المستابل      لسطي  تحاةا ا للاةا  199)

 ولتناسب تلك العاوبة مع طبةعة هذه الجرائم. اإلجرام،العااب وميا حة 
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