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العذالة لجمعية الذولية لقاوىن العقىبات حىل الخاص باالذولي العشزيه  المؤتمزتىصيات 

 ،األعمالشزكات الجىائية و

 تىظيم الغذاء والقاوىن الجىائي: القسم الثاوي

 ديباجة

ٌٍجٕز ثٌّؼ١ٕز دجٌحمٛق  ثٌثجٟٔ ػششثػضذجسث أْ ثألِٓ ثٌغزثةٟ، وّج ٘ٛ ِؼشف فٟ ثٌضؼ١ٍك ثٌؼجَ 

ِْٕشب  ثٌضضثَ ٠   ث ثٌظشفَ ثٌؼجٌّٟ ٌحمٛق ثإلٔغجْ، ٚأْ ٘زثاللضظجد٠ز ٚثالجضّجػ١ز ٚثٌثمجف١ز، جضء ِٓ ثٌٕظج

 ٚثٌٛفجء دٗ، ٘زث ثٌحك، ٌذٌٚز دجحضشثَ ٚحّج٠زث

حّج٠ز فؼجٌز ٌضحم١ك  ثعضخذثَ ثٌمجْٔٛ ثٌجٕجةٟ  ػٕذ ثٌؼشٚسر،، ٚثػضذجسث أْ ثالٌضضثَ دجٌحّج٠ز لذ ٠ضطٍخ

 ٌألِٓ ثٌغزثةٟ،

ٚثػضذجسث أٔٗ ٠مغ ػٍٝ ثٌذٚي ثٌضضثَ دؼّجْ ثحضشثَ ثٌششوجس ٌحمٛق ثإلٔغجْ، ٚػّٕٙج ثٌحك فٟ غزثء 

ِٕجعخ
(1)

، 

؛ ٚفٟ ٘زٖ  ٚثػضذجسث أْ ثألِٓ ثٌغزثةٟ ٠ضٙذد دشذر أثٕجء ثٌٕضثػجس ثٌّغٍحز أٚ ثٌىٛثسط ثٌطذ١ؼ١ز

 ثٌّٕجعذز،ثٌحجالس، ٌؼّجْ ٚإِذثد ثألشخجص دجٌحّج٠ز 

 ٚثػضذجسث أْ ِذذأ ثٌٛلج٠ز أعجعٟ دجٌٕغذز إٌٝ ثٌضضثَ ثٌذٌٚز دىفجٌز ثٌحك فٟ غزثء ِٕجعخ،

ٚثػضذجسث أْ ثٌضؼجْٚ ِج د١ٓ ثٌذٚي، ِٚج د١ٓ ثٌمطجػ١ٓ ثٌؼجَ ٚثٌخجص ٘ٛ ػشٚسٞ ٌىفجٌز ثٌحك فٟ 

 غزثء ِٕجعخ،

ٌّٛز صشىً أخطجسث جذ٠ذر ٌغالِز ٚثػضذجسث أْ ثٌضطٛسثس ثٌؼ١ٍّز، ٚثٌضىٌٕٛٛج١جس ثٌجذ٠ذر، ٚوزٌه ثٌؼ

 أ٠ؼجثٌغزثء، ٚ زأطجٌٚأِٓ ٚ

ِثً ِٕظّز  ،١ٌزثٌطجدغ ثٌذٌٟٚ ٌضٕظ١ُ ثٌغزثء، ٚثٌذٚس ثٌٙجَ ثٌزٞ صٍؼذٗ ثٌّٕظّجس ثٌذٚفٟ ثٌحغذجْ أخزث 

 ،فٟ صط٠ٛشٖ ، ثٌضججسر ثٌؼج١ٌّز

ِٚغ ِشثػجر أ١ّ٘ز ثٌّؼج١٠ش ثٌّٛػٛػز ِٓ ججٔخ ِؤعغجس ثٌمطجع ثٌخجص، ٚثٌّٛػٛػز وزٌه 

 د١ٓ ثٌغٍطجس ثٌؼجِز ٚثٌمطجع ثٌخجص ٌضحغ١ٓ ٔٛػ١ز ثٌضٕظ١ُ ثٌمجٟٔٛٔ، ٚصؼض٠ض ثٌشلجدز،ِج دجٌضؼجْٚ 

ةُ ػذ فٟ ثٌغزثء ٠شىً جش٠ّز ثإلدجدر، جشثأْ ثٌغٍٛن ثٌزٞ ٠ؤثش دشىً خط١ش ػٍٝ ثٌحك د ٚٚػ١ج 

 .دحغخ ثٌحجٌز،  حشح، إرث صٛثفشس دم١ز ػٕجطش ِثً ٘زٖ ثٌجشثةُ ثإلٔغج١ٔز ٚ/أٚ جشثةُ 

ٚحمٛق ثإلٔغجْ، ِٚذجدا  ثألػّجيدجٌّذجدا ثٌضٛج١ٙ١ز ١ٌٙتز ثألُِ ثٌّضحذر حٛي  فٟ ثٌحغذجْ ٚأخزث 

فٟ ِججي ثٌحمٛق ثالجضّجػ١ز  خجسج ثٌحذٚد ثإلل١ّ١ٍز ِجعضش٠خش حٛي ثالٌضضثِجس ثٌٛثلؼز ػٍٝ ثٌذٚي

                                                           

 E/C.12/1999/5 (22: ثٌحك فٟ غزثء ِٕجعخ  12ثٌٍجٕز ثٌّؼ١ٕز دجٌحمٛق ثاللضظجد٠ز ٚثالجضّجػ١ز ٚثٌثمجف١ز، ثٌضؼ١ٍك سلُ  (1)

(: "٠ضجغذ ثٌحك فٟ غزثء ِٕجعخ ػٕذِج ٠غضط١غ وً سجً ٚثِشأر ٚؽفً دظٛسر ِٕفشدر أٚ دظٛسر جّجػ١ز ِغ 1999 ِج٠ٛ – ِجٞ

ٌٚزٌه ٠ٕذغٟ أال ٠ضُ صفغ١ش ثٌحك فٟ  ث٢خش٠ٓ ثٌٛطٛي ِجد٠ج ٚثلضظجد٠ج فٟ أٞ ٚلش إٌٝ غزثء ِٕجعخ أٚ إٌٝ ٚعجةً ثٌحظٛي ػ١ٍٗ.

. ٚثٌذشٚص١ٕجس ٚغ١ش٘ج ِٓ ثٌؼٕجطش ثٌّغز٠ز ثٌّؼ١ٕز غؼشثس ثٌحشثس٠زال ٌٍحذ ثألدٔٝ ِٓ ث٠ٌجؼٍٗ ِؼجد غزثء ِٕجعخ صفغ١شث ػ١مج أٚ ِم١ذث

 ٌٍضخف١ف ِٓ زثٌؼشٚس٠ ثسدجصخجر ثإلجشثء ٗ ٠مغ ػٍٝ ثٌذٚي ثٌضضثَ أعجعٟ. غ١ش أٔجثٌحك فٟ غزثء ِٕجعخ صذس٠ج١ صجغ١ذٚعٛف ٠ضُ 

حضٝ فٟ أٚلجس ثٌىٛثسط ثٌطذ١ؼ١ز أٚ ثٌىٛثسط  11ٟ ثٌفمشر ثٌثج١ٔز ِٓ ثٌّجدر ثٌجٛع ػٍٝ ثٌٕحٛ ثٌّٕظٛص ػ١ٍٗ ف ػشس ٚحذر

 ثألخشٜ."
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حٛي ثٌّشجوً ثٌمج١ٔٛٔز  (1989ثٌذٌٟٚ ثٌشثدغ ػشش )ف١١ٕج،  ىٛٔغشطٚثاللضظجد٠ز ٚثٌثمجف١ز، ٚصٛط١جس ثٌ

 ثٌذٌٟٚ ثٌىٛٔغشط فٟٚثٌؼ١ٍّز ثٌّطشٚحز دغذخ ثالخضالف د١ٓ ثٌمجْٔٛ ثٌجٕجةٟ ٚثٌمجْٔٛ ثإلدثسٞ ثٌجضثةٟ 

 ،ٍخطشجشثةُ ثٌضؼش٠غ ٌحٛي  (1969ثٌؼجشش )سِٚج، 

ٌغزثء ٚثٌمجْٔٛ ثٌجٕجةٟ، ثصٕظ١ُ مجْٔٛ ثٌؼمٛدجس حٛي ٌثٌذٌٟٚ ثٌؼشش٠ٓ  ثٌّؤصّشفئْ ثٌمغُ ثٌثجٟٔ ِٓ 

 ٠ظذس ثٌضٛط١جس ث٢ص١ز:

 أوال. حماية القاوىن الجىائي للحق في الغذاء

صجغ١ذ ثٌحك فٟ  ػٍٝ دشىً ٚثعغ ؤثشص ثٌّضؼذدر،  جٕغ١جسثٌششوجس، ٚػّٕٙج ثٌششوجس رثس ثٌإْ . 1

دجٌّغؤ١ٌٚز ثٌّذ١ٔز،  صمشأْ ٠جخ ثٌذٚي فئْ ٌٚزث . ؽجدؼٙج ثٌؼجدش ٌٍحذٚد،إٌٝ حجّٙج ٚ ثٔظش غزثء ِٕجعخ

 ِٓ أجً صؼض٠ض ثٌّحجعذز. ثٌٕشجؽ ثٌضججسٞ ٠شِٞذٚ ثإلدثس٠ز ٚ/أٚ ثٌجٕجة١ز ٌٍششوجس

ثٌّخجؽش ثٌضٟ صضشصخ ػٍٝ  ُ  ١ِ  م  أْ ص  ١جس ثٌّضؼذدر، جٕغ٠جخ ػٍٝ ثٌششوجس، ٚػّٕٙج ثٌششوجس رثس ثٌ. 2

ِٕٗ، ٚأْ صىفً ٚأْ صؼغ ثإلجشثءثس ثٌّٕجعذز ٌىٟ صخفف ٔشجؽٙج دجٌٕغذز إٌٝ ثٌحك فٟ غزثء ِٕجعخ، 

غ١ش ثٌّج١ٌز،  جسذ١جٔػٓ ٘زث ثٌضم١١ُ، ػٓ ؽش٠ك ثٌ ٚثإلػالْ ثٌىشف ٠ىْٛ أْ ٕذغِٟشثجؼضٙج دٚس٠ج. ٠

 إٌضث١ِج.

ػٍٝ ٔشش٘ج دطش٠مز غ١ش  ثإلٌضث١ِز، أٚػٍٝ إّ٘جي ٔشش ثٌذ١جٔجس غ١ش ثٌّج١ٌز ىْٛ ثٌؼمجح ٠جخ أْ ٠ .3

 فٟ حجٌز ثٌذ١جٔجس ثٌّج١ٌز ثٌخجؽتز. ؽش٠مز ثٌؼمجحصجِز دٕفظ ثٌظح١حز أٚ غ١ش 

س خط١شر ٌٍحك فٟ ثٌغزثء، ٠جخ أْ صأخز ثٌجضثءثس دجالػضذجس جِخجٌف. فٟ ثٌحجالس ثٌضٟ صىْٛ ٕ٘جن 4

 ف١ّج ٠ضؼٍك دحمٛق ثٌؼح١ز. ثٌضظجٌح١زِذجدا ثٌؼذثٌز 

ِىضخ أٚ ِمش ثجضّجػٟ  ِشوض ٔشجؽ، أٚ ثٌضٟ ٌٙجثٌششوجس ِغؤ١ٌٚز  صىف٠ًجخ ػٍٝ ثٌذٚي أْ  .5

ف١ّج ٠ضؼٍك دجٌجشثةُ ثٌخط١شر   ٙجإل١ٍّ دثخً أٚ ٔشجؽ صججسٞ أعجعٟسة١غٟ  مش صججسِٞرثس ، أٚ ِٓغج١ٍ

ثٌفؼً ثٌذٌٚز ثٌضٟ ثسصىخ  أْ صىْٛدششؽ ، ثٌخجسجفٟ ثٌحك فٟ ثٌغزثء  ثٌضٟ صٕضٙهٚ ثٌّشصىذز فٟ ثٌخجسج

 .ِحجعذز ثٌّغتٛيػٍٝ لجدسر  ز أٚ غ١شسثغذغ١ش ػٍٝ إل١ٍّٙج 

ٌٚزٌه، ٠جخ  .صؼضذش ثٌّغجػذثس ثإلٔغج١ٔز جضءث ِٓ ثٌحك فٟ ثٌغزثء ثٌّٕجعخفٟ حجٌز ثٌطٛثسا، . 6

ثعضؼّجٌٙج دٛجٗ غ١ش ِششٚع، أٚ ثٌغش فٟ  ٚأػٍٝ ثٌذٚي أْ صؼجلخ ػٍٝ عشلز ثٌّغجػذثس ثإلٔغج١ٔز، 

دضمذ٠ُ ثٌّغجػذثس  ضٟ ٌٙج ػاللزثٌذػُ ثٌحىِٟٛ ثٌغزثةٟ، أٚ ثٌجشثةُ ثألخشٜ ثٌٛثلؼز ػٍٝ ثٌٍّى١ز ثٌ

ثٌفؼً ثٌذٌٚز ثٌضٟ ثسصىخ  أْ صىْٛ دششؽ ، ثٌخجسج ٌحك فٟ ثٌغزثءث ٕضٙهوجْ ٘زث ثٌغٍٛن ٠إرث ثإلٔغج١ٔز 

  .ِحجعذز ثٌّغتٛيػٍٝ لجدسر  ز أٚ غ١شسثغذغ١ش ػٍٝ إل١ٍّٙج 

 ثاويا. سالمة الغذاء والقاوىن الجىائي

دّؼج١٠ش عالِز ثٌغزثء غجٌذج ِج  دثسٞ ثٌّضؼٍك. ٔظشث إٌٝ أْ ثٌضٕظ١ُ ثٌزثصٟ ٌظٕجػز ثٌغزثء ٚثٌضٕظ١ُ ثإل7

ػٕجطش ثٌّغؤ١ٌٚز ثٌجٕجة١ز، ٠جخ أْ صىْٛ صؼش٠فجس ثٌجش٠ّز ثٌضٟ صح١ً إٌٝ ثٌمٛثػذ ثإلدثس٠ز أٚ  ثْحذد٠

  ِ ٚدجإلػجفز إٌٝ ر لذس ثإلِىجْ ٌىٟ صىفً ثالِضثجي ٌّذذأٞ ثٌششػ١ز ٚثٌضٕجعخ. د  ذ  ح  ثٌمٛثػذ ثٌضٕظ١ّ١ز ثٌزثص١ز 

 جٌّمجسٔز ِغ ِذجدا عالِز ثٌغزثء.٠جخ ػٍٝ ثٌذٚي أْ صىفً شفجف١ز ثٌّؼج١٠ش ثٌضٕظ١ّ١ز ثٌزثص١ز درٌه، 

ٚٔظشث إٌٝ ثٌذٚس ثٌٙجَ ١ٌٍٙتجس ثإلدثس٠ز فٟ ٚػغ ِؼج١٠ش عالِز ثٌغزثء، ٠جخ ػٍٝ ثٌذٚي أْ صىفً . 8

 شفجف١ز ثٌؼ١ٍّز ثٌضٕظ١ّ١ز.
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ثٌضغذخ ثٌؼّذٞ . ٠جخ ػٍٝ ثٌذٚي، ؽذمج ألٔظّضٙج ثٌمج١ٔٛٔز، أْ صؼضذش ثٌششوجس ٚثألفشثد ِغت١ٌٛٓ ػٓ 9

ثٌخجطز   ثٌمجٟٔٛٔ ثٌضٕظ١ُثٔؼذثَ ثٔضٙجن ٌحىُ ِحذد ِٓ  فٟ حجيغالِز ثٌغزثء، حضٝ ٌ جغ١ّز خطجسأل

 دغالِز ثٌغزثء.

إرث وجْ ٠جخ ػٍٝ ثٌذٚي أْ صؼجلخ ثٌششوجس ٚثألفشثد ػٍٝ ثٔضٙجن ثٌمٛث١ٔٓ ثٌخجطز دجٌغزثء . 10

 خطش، حضٝ فٟ حجي ػذَ ٚجٛد د١ًٌ ػٍٝ ػشس ٚثلؼٟ.ثالٔضٙجن ٠ضغذخ فٟ 

غحخ ثٌغزثء ثٌزٞ صُ إٔضججٗ، أٚ صج١ٙضٖ، أٚ صٛص٠ؼٗ د ثالٌضضثَثٔضٙجن  ٌذٚي أْ صجشَ . ٠جخ ػٍٝ ث11

ئػالَ ثٌّغضٍٙى١ٓ فٛسث دجألخطجس ثٌظح١ز دثٔضٙجن ثالٌضضثَ وزث دضجش٠ُ  دجٌّخجٌفز ٌّضطٍذجس عالِز ثٌغزثء،

 ثٌّشصذطز دٗ.

فٟ حجي ثٌّخجٌفز ٌغالِز ثٌغزثء، ٠جخ ػٍٝ ثٌذٚي ِؼجلذز ثٌّٕضج١ٓ، ٚثٌّظٕؼ١ٓ، ٚثٌّٛصػ١ٓ، . 12

 ثٌفؼ١ٍزِٚذٜ ع١طشصُٙ ١ٍِٓ ث٢خش٠ٓ ثٌّشضشو١ٓ فٟ عٍغٍز ثإلِذثد دجٌغزثء حغخ ٚثجذُٙ ثٌمجٟٔٛٔ، ٚثٌّضؼج

 ِؼج١٠ش عالِز ثٌغزثء. ػٍٝ

 فٟ ِججي عالِز ثٌغزثء أٔظّز ثإلدثسر ثٌّضؼٍمز دجالِضثجي صٕض ٠جخ ػٍٝ ثٌذٚي أْ صشجغ ػٍٝ أْ. 13

 ػٍٝ صف٠ٛغ ٚثػح ٌٍغٍطجس.

ُ  مِ ٠جخ ػٍٝ ثٌذٚي أْ ص  . 14  صىفً ثعضمال١ٌز ث١ٌٙتجس ثٌخجطز ثٌّىٍفز دئطذثس ثٌشٙجدثسأٔظّز لج١ٔٛٔز  ١

 ، ٚصىفً ِغؤ١ٌٚضٙج ػٓ أفؼجي ثٌغش، ٚثٌششٛر، ٚإطذثس شٙجدثس غ١ش طح١حز.ٚثٌضشثخ١ض

 ثالثا. الغش في الغذاء وحماية المستهلك

، أٚ أٚ ٔٛػ١ضٗ، أٚ و١ّضٗ ،ىٛٔجصِٗ ٚطف ضطجدك ِغ٠ال إٔضجج ٚصغ٠ٛك غزثء ِٕغ ٠جخ ػٍٝ ثٌذٚي . 15

 .ثٌّضججشر دٗ، أٚ طٕجػضٗؽش٠مز 

. ٠جخ ػٍٝ ثٌذٚي أْ صؼجلخ ػٍٝ ثٌغٍٛن ثٌّذ١ٓ أػالٖ إرث وجْ ِشصىذج دغشع ثٌشدح ثاللضظجدٞ أٚ 16

 ثش ػٍٝ عالِز ثٌغزثء.ثأل دظشف ثٌٕظش ػٓ ثٌّٕٟٙ 

 رابعا. التفاعل ما بيه الذول

ٚصضؼجْٚ، ٚصٕغك ٌٍٛلج٠ز، ٚثٌضحم١ك، ِٚضجدؼز ثٌجشثةُ . ٠جخ ػٍٝ ثٌذٚي أْ صضذجدي ثٌّؼٍِٛجس، 17

 .ثٌغزثء ثٌخجطز دغالِز ثٌغزثء ٚثٌغش فٟ


