
   :مقدمة     

 املقصود بتلوث املاء هو فساد نوعية مياه أالهنار، مياه املصارف الزراعية ٕاىل مياه أالمطار واالآبر اجلوفية مما جيعل هذه املياه غري               

  .صاحلة لالسـهتالك

صادر املياه ، كام يتلوث املاء عن طريق اخمللفات إالنسانية والنباتية ٔاو احليوانية ٔاو املعدنية ٔاو الصناعية ٔاو الزراعية ٔاو الكمييائية اليت تصب يف م 

  .قيقة تتلوث املياه اجلـوفية نـتيجة لـترسب املواد الكمييائية و ٔايضا مياه الرصف الصحي ٕالهيا مبا فهيا من بكترياي ؤاحياء د

تعترب أالمراض املتنقةل عرب املياه و احليوان من الشغل الشاغل للك السلطات املعنية مبحاربة هذه أالمراض سوءا اكن ذكل عىل مسـتوى     

  .، ادلوائر و البدلايت لك حسب اختصاصها) الصحة ، التجارة ، البيئة ، الفالحة ، الري (املديرايت 

( -رتبطة ابٔالمراض املتنقةل عرب املياه و احليوانحصيةل مراقبة املنتوجات امل :  

اهمت بعمليات املراقبة ملؤسسات صناعة املرشوابت، احلليب و مشـتقاته، اللحوم   2018سطرت مديرية التجارة  بدورها برانمج لسـنة 

و من هجة ٔاخرى متت املراقبة عىل القطاع اخلدمايت اخلاص  زاملثلجات، املياه و املرشوابت، اخلرض و الفواكه، اخملاب ،ومشـتقاهتا، احللوايت

  .ابملؤسسات املسـتقبةل للمسـهتلكني اكملقايه، املطامع و الفنادق

  .مت تكثيف معليات املراقبة خالل مومس الاصطياف اذلي تزامن هذه السـنة مع شهر رمضان الكرمي نظرا الزدايد الطلب عىل هذه املواد كام

و حتسيسـية لفائدة املسـهتكل عىل مسـتوى ٕاذاعة مسـتغامن  حصة توعوية) 100(ع معليات الرقابة ، قامت مديرية التجارة بتقدمي  ابملوازاة م       

  . مست عدة مواضيع تتعلق مبواد غذائية وغري غذائية هبدف ٕارشاد املسـهتكل

ابتداء من اترخي اذلي نظم ٔاسـبوع النوعية ني و ٔامهها ٕاعاليم لفائدة املتعاملني الاقتصادييوم  26و يف نفس جمال التحسيس ، مت تنظمي 

  .18/03/2018ٕاىل غاية  12/03/2018

للمتابعات القضائية كام  حمرضا 1152تدخل مشل لك من قطاع إالنتاج، البيع ابمجلةل و التجزئة و حرر عىل ٕاثره  12123جسل خالل هذه السـنة  

ممتثةل يف حلوم ، حليب ، مرشوابت ، حلوايت  طن 4.113:  ن املواد الغذائية مقدرة بـحمل جتاري و جحز مكية م 43مت اقرتاح توقيف نشاط 

  اخل ...

 غري مطابقة 14و  عينة مطابقة 72عينة ملواد لها صةل ابٔالمراض املتنقةل عن طريق املياه و احليوان و ٔاسفرت نتاجئ التحاليل ٕاىل  97كام مت اقتطاع  

  .للمواصفات القانونية املعمول هبا

ٔالمراض لٕالشارة فٕان برانمج املراقبة ملديرية التجارة تركز ٔاساسا عىل بعض املواد احلساسة و اخلدمات اليت لها عالقة مبارشة ٔاو غري مبارشة اب

  :املتنقةل عن طريق املياه و احليوان و املمتثةل فاميييل 

  

  

  

  

  



 :  احلليب و مشـتقاته - 1

و كذا مشـتقات احلليب      مؤسسات ٕانتاجية متواجدة عىل مسـتوى والية مسـتغامن  )04( ٔاربعمس   تدخل 1645مت تسجيل 

للتحاليل الفزييوكـمييائية و امليكروبيولوجية  عينة 38للمتابعة القضائية ، كام مت اقتطاع  حمرضا 90 هحرر عىل ٕاثر  املعروضة للبيع ابلتجزئة و امجلةل

 .غـري مـطابقة للمواصفات املعمول هبا قانوان )02(عينتني  و مـطابقة عـينة 30 ٔاسفرت نتاجئ التحاليل ٕاىل

 :اللحوم و مشـتقاهتا  - 2

للمتابعة  حمرضا 158 حرر عىل ٕاثره تدخل 858خصت املراقبة املذاحب و جتار اللحوم امحلراء و البيضاء و قد جسل يف هذا اجملال 

  .و البيضاء اللحوم امحلراء من طن 1.798:و جحز مكية تقدر بـ  مذاحب) 06(القضائية وغلق 

  :لوايت و مثلجات ح - 3

تعترب احللوايت و املثلجات من املواد احلساسة اليت تدخل مضن ٔاولوايت همام مصاحل مديرية  التجارة قصد احلد من خماطر 

 85 حرر عىل ٕاثره املثلجاتفامي خيص  205و  حللوايتفامي خيص مادة ا تدخل 417 سلمية و منه مست معليات املراقبةال الاسـهتالك للمواد غري 

  .عينات 07 قتطاعابٕالضافة ٕاىل ا،  احللوايتخاص مبادة  حمرضا 79 مهناحمرضا 

   : املياه و املرشوابت - 4

و البائعني ابلتجزئة للمرشوابت و املياه  زايدة عىل مراقبة املؤسسات إالنتاجية للمرشوابت قد متت املراقبة عىل مسـتوى املوزعني ابمجلةل

من املشــروابت   عيـنة 33 للمتابعة القضائية كام تـم اقتطاعحمارضا  29 حرر عىل ٕاثره تدخل 744:املعـدنية وقـدرت معـليات املراقبة بـ

  .الفزييوكمييائيةمن الناحية  مهنا غري  مطابقة 02للتحالـيل الفزييوكمييائية و امليكروبيولوجية واتضح ٔان 

  :اخلرض و الفواكه  - )5 

حرر عىل  تدخل 502متت مراقبة نوعية اخلرض و الفواكه املعروضة للبيع عىل مسـتوى سوق امجلةل و التجزئة حيث جسلنا 

  .للمتابعة القضائية  حمارض 10 ٕاثره

  :ابزاخمل - )6

نظرا  حمرض 89وحرر عىل ٕاثرها  تدخل 572متت املراقبة عىل مسـتوى اخملابز و نقاط بيع اخلزب املرخصة حيث جسلت 

  .  لبيع مادة اخلزبرخصة  59 و قد سلمت خالل هاته السـنة، للمخالفة املمتثةل يف عدم احرتام رشوط النظافة و النظافة الصحية 

   :طامعامل - )7 

  .  و ذكل تبعا ملعاينة اخملالفة املمتثةل يف عدم احرتام رشوط النظافة حمرض 111و حترير  تدخل 528جسل يف هذا القطاع اخلدمايت 

              : ماء جافيل  - )8

للمواصفات  مطابقة غريمهنا  )05(تبني من خاللها ٔان  ةعين) 14(متت مراقبة منتجي مواد التنظيف ال سـامي مادة ماء جافيل و مت اقتطاع  

  .القانونية املعمول هبا

                            : مراقبة املطامع اجلامعية - 2

خالل السـنة اجلامعية جسلت من خاللها عدة تدخالت مست لك من املطامع اجلامعية  اعوان مصاحلي تبعا للزايرات التفتيشـية اليت قام هبا 

   .النقائص املالحظة ميدانياو قد قدمت عدة توصيات لرفع  2017-2018



 )-  املراقبة مضن جلان النظافة للبدلايت :  
تدخل حرر عىل ٕاثرها سـبعة  475بلغت حصيةل التدخالت مضن جلان النظافة للبدلايت املذكورة يف اجلدول املدون ٔاسفهل بـ           

   .حمال جتاراي ) 13(حمرضا و غلق ثالثة عرش) 77(وسـبعون  

  
  : التوصيات

ملعنية بتكثيف اجلهود لك  خلطورة أالمراض املتنقةل عن طريق املياه و احليوان عىل حصة و سالمة املسـهتكل يسـتوجب عىل لك الهيئات نظرا

 .حسب اختصاصها

 ملادية ال تعزيز اخلرجات امليدانية  لفرق جلان النظافة و ٕانعاش نشاطها عرب لك بدلايت الوالية مع توفري لك الوسائل  البرشية املؤهةل  و ا

 . سـامي وسـيةل النقل 

 احلرص عىل مراقبة نوعية املياه املوزعة عن طريق الصهارجي و احلرص عىل الرتخيص املسـبق لتوزيعها. 

  تكثيف اجلهود و التدخالت عىل مسـتوى املناطق النائية و التجمعات الساكنية البعيدة عن البدلايت اكلقرى اليت تسـتعمل مياه االآبر.  

  توفري لك الرشوط أالساسـية و الصحية الالزمة للنظافة عىل مسـتوى املذاحب و املساخل عرب لك الوالية احلرص عىل. 

  التكثيف من معليات التحسيس و وضع برانمج حتسييس عرب خمتلف املناطق و أالماكن العمومية و ذكل ابلتعريف خبطر أالمراض

  .و احلرص عىل الرشوط الصحية للنظافة  املتنقةل عرب املياه و رضورة اسـتعامل ماء جافيل

  املواد احملجوزةعدد توقيف النشاط  عدد احملارض  التدخالت عدد  البدلية

 95  سـيدي عيل
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