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 : ةــــــــــــــــــــــــــمقدم
ان حماية المستهلك اصبحت من القضايا الهامة والملحة والتي ال تقع مسئولياتها على اهة معنية بعينها بل 
تتداخل فيها العديد من الاهات الرسمية والغير رسمية ذات العساقة بالرقابة على السوق التااري والتي 

الاهات  يفترض ان اهة من سنادم وفي اطار هذا اال2112لسنة  46حددها قانون حماية المستهلك رقم 
المهام المناط بها الدفاع عن حقوق المستهلك من مخاطر الغش التااري والسلع المقلدة  نطاقالمعنية في 

غير لعادلة وا والسلع المخالفة للمواصفات والمقاييس المحددة وطنيًا ودوليًا ومن الممارسات التاارية الغير
مشروعة وخاصة بعد ان تم تحرير السوق التااري وتعددت طرق واساليب الرقابة على السوق التااري بما 

 .تغيرات الحادثة في السوق التاارييتواكب مع الم
 

االغذية وتعدد انواع ومصادر الى تنوع  كونها ادتمنافع كثيرة للمستهلك  اوادت ال شك أن عولمة التاارة
الحصول عليها باسعار معقولة والتي تكون مامونه بما يلبي مطالب المستهلكين وتتيح الايدة التي يمكن 

 التاارة العالمية لساغذية فرصًا للبلدان المصدرة لكسب النقد االانبي الذي ال غنى عنه للتنمية االقتصادية.
عيش اليوم نرة حيث تنبع اهمية حماية المستهلك كونها اصبحت في مقدمة الواابات االساسية للدول المعاص

عصر التكتسات االقتصادية والحدود المفتوحة وتحرير التاارة وفقًا لقواعد منظمات التاارة العالمية واصبح 
دة من السلع المعروضة بأسعار يامام اصناف عد نفسهالمستهلك  وادسهولة و بكل التنقل عبر الحدود 

ن المنتاات والخدمات عون الدعاية واالعسان متفاوته وباودة مختلفة وتنوعت طرق التوزيع وتعددت فن
المواد الكيماوية واالصطناعية محل المواد الطبيعية المكونة للسلع المختلفة . كما شمل هذا التطور  توحل

زبد  ءوطفىالمستهلك اساليب الغش والتظليل وضاع معه مفهوم الكسب المشروع والتعاون على ما ينفع 
غير مشروع كل ذلك سبب اضرار بامهور المستهلكين في صحتهم اليع و األهواء الاامحة والاري السر 

وسسامتهم كما تعددت وسائل االغراء لإليقاع بالمستهلك في سبيل تحقيق الربح السريع وغير المشروع . من 
 . حماية المستهلكلصدار قانون ال الحااةكلما سبق ظهرت 

 
لضمان حقوق المستهلك في الحصول على السلع لقد انتهات وزارة الصناعة والتاارة سياسة حمائية 

واالسعار المناسبة وعززت هذه المنهاية بإصدار منظومة تشريعية تغطي  ايدةوالخدمات بالاودة والنوعية ال
هذه وتوات الت حماية المستهلك وتحقق التوازن بين اميع اطراف العملية التبادلية في السوق ااميع ما

م الذي يعتبر مظلة لتشريعات 2112لسنة  46قانون حماية المستهلك رقم المنظومة التشريعية  بصدور 
حماية المستهلك وبهذا فقد شكلت هذه المنظومة تطورًا نوعيًا في البنية التشريعية لحماية المستهلك وفي اطار 

سوف نتناول قضية االلبان المعروضة في السوق في ضوء حقوق المستهلك وواابات المزود  الورقةهذه 
م والئحته التنفيذية بالعرض والتحليل ورؤية 2112لسنة  46لسلعة وفقًا لما حدده قانون حماية المستهلك رقم ل

 .المصنع اليمنيو المستهلك حقوق حول اتااهات المعالاات المناسبة لما فيه حماية 
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 ومهام االدارة العامة لحماية المستهلك م8002لسنة  64رقم  المستهلكقانون حماية اهداف اواًل : 
 اهداف القانون   -1

 من القانون اهداف القانون بشأن حماية المستهلك باالتي : 3حددت المادة 
تحديد القواعد العامة التي تراعي حماية المستهلك في اليمن وضمان صحة وسسامة السلع  

التي يكون المستهلك احد اطرافها وكذلك والخدمات واودتها وتأمين شفافية المعامسات االقتصادية 
باإلضافة للمحافظة على  هعسان والخداع والحيلولة دون استغسالإلحماية المستهلك من الغش وا

النظام االقتصادي للماتمع وضمان التطور الصحي األمن القتصاديات السوق كما أن المادة 
ته وسسامته عند استعماله يشكل الخامسة من القانون اوابت حث المستهلك في الحفاظ على صح

و الخدمة فيما يخص الاودة والنوعية والحصول على البيانات الصحيحة الوافية عن أمسائم للسلعة 
السلعة وكذلك المتطلبات االساسية لضمان اودة اي سلعة او خدمة ومطابقتها للمواصفات القياسية 

و أار الناتاة عن استهساك السلعة ل ومن حق المستهلك التعويض الكامل والمناسب عن االضر ب
 االنتفاع من الخدمة . 

 االدارة العامة لحماية المستهلك والمهام المناطة بها  -8
م انشأت االدارة العامة لحماية المستهلك 2112لسنة  46تنفيذًا ألحكام قانون حماية المستهلك رقم 
الوزير وكخطوة اولى إلنشاء اهاز من القانون تتبع  22بوزارة الصناعة والتاارة بمواب المادة 

رسم السياسات العامة لحماية المستهلك بالتنسيق  لمستهلك ووضع القانون مهام عديدة منهالحماية ا
حمايته من الغش والخداع وتوعيته و والحفاظ على حقوق للمستهلك مع الاهات المعنية االخرى 

االدارة حق التفتيش على المنشأت  ظفوو مالقانون ى طعوا،والتضليل والممارسات غير العادلة 
التاارية والصناعية واالنتااية والحصول على المعلومات والبيانات السازمة وضبط المخالفات او 

 الممارسات التي تضر بالمستهلك .
 

 ثانيًا : اهم مصطلحات االلبان ووظائف الدهون 
 اهم مصطلحات االلبان  -3

غدت صناعة االلبان ومنتااتها من الصناعات الهامة في مختلف دول العالم سواء منها المتقدمة او 
النامية اواالقل نموًا وقد تعددت المصطلحات العلمية الشائعة والمستخدمة في صناعة االلبان 

 . استخداماً  واألكثروسنذكر منها االهم 
وهو منتج عن خلط بودرة حليب مافف منزوع الدسم بالماء ودسم اللبن  اللبن المجفف المسال : -

 المافف وذلك إلنتاج منتج اللبن الطازج او اللبن المكثف كامل الدسم .
سواء كان على هيئة مسحوق  المسالهو منتج مصنوع من اللبن الفرز المافف  : اللبن المشع -

بة لنسبة الدهون الحيوانية المنزوعة من او سائل مع اضافة دهون او زيوت نباتية بنسب مقار 
كن ان يكون الزيت النباتي المستخدم من اي نوع من انواع الدهون او ماللبن كامل الدسم وي
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الزيوت الغذائية كزيت الذرة الخ .وفي نطاق هذان المصطلحان وضعت الدول المصنعة لأللبان 
مواصفات قياسية بحيث يكون بلمافف ومنتااتها لعملية احسال الزيت النباتي محل دسم اللبن ا

وقيمته الغذائية للبن الكامل  طعمهاحسال الزيت النباتي محل دسم اللبن المافف مشابهًا في 
واع المقبولة ن الزيوت النباتية المضافة من االنالدسم المكثف المسمى باللبن المشع وعلى ان تكو 

وليس مستورد وان يؤدي انتااها الى توفير وطنيًا  منشئاهامثل زيت اوز الهند والذرة وان يكون 
 العمسات االانبية وتخفيض اسعار اللبن .

 الدهون ووظائفها   -6
تلعب الدهون دورًا مهمًا لاسم االنسان كاحتياطي للطاقة وبدونها ال يمكن للاسم امتصاص 

 . لإلنسانالفيتامينات ، كما تعمل الدهون على تأمين وحماية االعضاء الداخلية 
ويعتبر الحليب ومنتاات االلبان من اهم المصادر للحصول على الدهون ذات االصل الحيواني  

 ومن المعروف ان الدهون تنقسم الى ماموعتين "
دهون مشبعة ودهون غير مشبعة ولكل منها مزايا هامة من حيث الفائدة والضرر على اسم 

الصحية فهناك الايد النافع للصحة  االنسان ، وتتفاوت الدهون النباتية في اودتها ومنافعها
وهناك الردى الضار بالصحة والذي ينبغي تانب تناوله ، وبالتالي فان احسال الزيوت النباتية 
محل الدهون الحيوانية المواودة في الحليب ينبغي ان تكون مدروسة بشكل علمي صحيح من 

الناتج مشابهًا تمامًا للحليب  حيث اختيار الزيوت النباتية المناسبة ونسب االحسال بحيث يكون
وقيمته الغذائية وال يترتب عليه اية مخاطر ضارة  طعمهالطبيعي الطازج كامل الدسم في 

 بالمستهلك . 
 

 المؤشرات األهمية و االلبان ومنتجاتها : ثالثاً 
 اهمية االلبان ومنتجاتها لالستهالك المحلي  -1

  ان االلبان ومنتااتها يندرج ضمن الماموعات الغذائية الرئيسية الهامة والتي ال يمكن االستغناء 
، حيث يعتمد المستهلك عليها في الحصول على احتياااته الغذائية لما تحويه من عناصر عنها

غذائية ذات قيمة غذائية مهمة للحفاظ على صحته وسسامته كما ناد ان لأللبان ومنتااتها 
استخدامات كثيرة ومتعددة فهي تستخدم لتغذية االطفال وكعنصر تكميلي في المشروبات ، الشاي 
والقهوة ...الخ وكذلك في الطهو والمخابز . ونتياة لهذه االهمية نساحظ ان حام استهساك االلبان 

يبًا من خسال ومنتااتها في اليمن كثيرة ويتزايد باستمرار ويغطي احتيااات البساد منها وبالكامل تقر 
حيث وحام االنتاج المحلي ال يزال ضئيسًا ادًا وال يغطي حتى ازء من احتيااات الواردات  احسال
 .البساد 

 

 م8011/8018مؤشرات االستيراد واإلنتاج المحلي لأللبان ومنتجاتها للعام  -8
سلعة مستوردة ومصدرة  ثساثينبالراوع الى المؤشرات ناد االلبان ومنتااتها تأتي ضمن قائمة اهم 

م 2112لبان ومنتااتها خسال العام ألأن اامالي قيمة ما استوردته اليمن من اير االرقام الى وتش
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 "وان اامالي الكمية المستوردة بلغت لاير " 66,266,242"نحو  تومن مختلف دول العالم بلغ
43.656.309" kg  3.256.513" لاير والكميات ”49.839.484“وذلك مقارنة فيkg "  لعام

 .  35.622.325kg لاير ولكمية  16.426.758مقدارها زيادة م و 2111
وبالنسبة للمنتج الوطني من الحليب ووفقًا للمؤشرات ناد ان انتاج اليمن من الحليب خسال العام 

 م .2111طن للعام  213,252طن مقارنة بـ  335,125م بلغ 2112
 6.426.222نحو بلغت الصادرات اليمنية من االلبان ومشتقاتها اامالي قيمة كما تشير االرقام بأن 

 5.222.152مقارنه بكمية   kg 6.634.121و حلاير ولكمية مقدارها بن3.122.143لاير مقارنة بـ 
 .kg 345.262وبانخفاض نحوkg . 

 

 المستهلكرابعًا : االلبان ومنتجاتها المعروضة في السوق اليمني وحقوق وواجبات 
  واهم الشركات المنتجة صناعة االلبان ومنتجاتها في اليمن  -1 

شهدت صناعة االلبان ومنتااتها في اليمن تطورًا نوعيًا خسال السنوات الماضية حيث دخلت 
 الشركات الوطنية االستثمار في ماال صناعات االلبان ومنتااتها وتتصدر هذه الماموعة .

  ألغذية الوطنية شركة االلبان وا -
 لبان ومنتااتها هي :أل( مصانع خاصة با4وتتبع هذه الشركة )

 مصنع انتاج الحليب المركز "المكثف"  -1
 مصنع تعبئة الحليب المافف   -2
 لبان أللصنع مشتقاته من ا -مصانع الزبادي والحقين   -3
  وتصنع الحليب طويل االال -مصنع االلبان والعصائر  -4

واهم منتااتها حليب الهناء ، البقري ، الممتاز ، تسال ، على كيفك وتعتمد في صناعاتها في احسالها 
 بداًل من الدهون الحيوانية . النباتيةالزيوت 

 الشركة اليمنية لصناعة االلبان واالغذية  -
 وتقوم هذه الشركة بإنتاج االصناف التالية من الحليب :

 دسم بودرة مسحوق الحليب كامل ال  -1
 ناني مسحوق الحليب كامل الدسم  -2
 مسحوق الحليب كامل الدسمنونو   -3

 وال تتوفر المعلومات عن المكونات االساسية لمسحوق الحليب المنتاة .
 الشركة اليمنية لتصنيع االلبان " يماني " -

 وتقوم هذه الشركة بانتاج االصناف التالية من االلبان ومنتااتها 
 عصير حليب بنكهة الموز  –يماني بالموز   -1
 يماني حليب كامل الدسم    -2
 يماني حليب مركز   -3
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  بقري طازج  -4

 لزيوت ونوعيتها محل الدهون الحيوانية .اال تتوفرمعلومات حول االضافات المستخدمة في 
 االلبان ومنتجاتها المعروضة في السوق اليمني -8

اذا ما القينا نظرة خاصة للسوق التااري اليمني للتعرف على االلبان المعروضة في السوق 
ومنتااتها سواء المنتاة او المصنعة محليًا او المستوردة سناد ان االسواق التاارية تحوي مختلف 

حصر لها  وان قائمة المعروض من االلبان ومنتااتها المحلية والمستوردة طويلة وال واألحااماالنواع 
حام الطلب االستهساكي منها المحلي والمستورد وفقًا لتفاوت اسعارها والقدرات الشرائية  ويتفاوت

 للمستهلكين هي التي تحدد حام الطلب االستهساكي لمنتج معين من االلبان او مشتقاتها .
ومنتااتها  وكلما يهمنا هنا هل المستهلك اليمني يحصل على احتياااته االستهساكية من االلبان

المناسبة . هنا  واألسعارالمتوفرة باألسواق والمتاحة للتداول االستهساكي بالاودة والنوعية العالية 
في السوق  هلبان ومنتااتها المصنعة محليًا والمعروضألن اأتكمن المشكلة وفقًا للمعلومات المتوفرة 

اصفة بان يكون مصدر الدهون التااري غير مطابق للمواصفة القياسية اليمنية حيث تؤكد المو 
المتوفرة في الحليب حيواني فيما يتأكد من خسال الواقع ان الحليب المعروض في السوق من المنتج 
المحلي منزوعًا منه الدهون الحيوانية وتم االحسال بداًل عنها زيوت بقوليات او زيوت غير معروفة 

منتااتها بكتابة البيانات الخاصة بالمنتج لتزم المصنعون المحليون لأللبان و باالضافة الى عدم ا
والتي تعتبر الزامية وحق من حقوق المستهلك  وعدم اعسام المستهلك بالبيانات الحقيقية للسلعة على 

 .علومات يعتبر تضليل وغش للمستهلكازء من الم إخفاءان و المنتج وبشكل بارز وواضح 
وفي اطار ما يعتمل في السوق التاارية اليمنية وحقوق المستهلك كان المفترض ان يتم االعتذار 
للمستهلك اليمني والذي استغل خسال الفترة الماضية نتياة إلخفاء معلومات هامة تتعلق بصحة 

دهن وسسامة المستهلك حول منتج االلبان الصناعية اذ كان يعتقد انه يستهلك منتج كامل الدسم "ب
حيواني " فيما هو بالواقع يستهلك منتج حليب بزيوت نباتية وبصورة مخالفة للمواصفات القياسية ، 

ن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس هي الاهة المعنية والمناط بها قانونًا تحديد أوباعتبار 
الي فهي تشكل خط المواصفات القياسية ألي منتج صناعي والسماح بتداوله في السوق التااري وبالت

كبر في حماية ألعاتقها الدور اعلى نه يقع إالدفاع االول لحقوق المستهلك ومن هذا المنطلق ف
لم يكن مطابقًا للمواصفات  سواق ماألالمستهلك وذلك من خسال عدم السماح بنزول اية منتج الى ا

القياسية المحددة ، وبالنظر لمشكلة االلبان المصنعة محليًا والمتداولة في االسواق التاارية المحلية 
القائم والمثار حولها اداًل واسعًا لدى المستهلك والاهات الرسمية ومنظمات الماتمع المدني . كيف 

ما بين المواصفات الدولية والمحلية لمنتاات االلبان يمكن معالاة المشكلة علميًا من خسال المؤامة 
المصنعة محليًا وبما ال يترتب على هذا االمر الحاق اي نوع من الضرر سواء على المنتج او 

لواقع الراهن والخروج اليس صعبًا بقدر ما يحتاج لدراسة  ناتقدير المستهلك ، نعتقد ان االمر في 
مع ظروف البساد وتلبي متطلبات المستهلك من الغذاء الذي  بمواصفة قياسية يمنية مناسبة تتفق
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يحتااه ومتوفرًا في منتج اللبن الحيواني الطبيعي . ففي كل بساد العالم المصنعة لأللبان ومنتااتها 
يتم تحديد نسب الزيوت النباتية ونوعياتها المحلة محل دهون اللبن الحيواني وبشكل يحتفظ فيه 

 ية وال يترتب عليه سوء تغذية لدى المستهلك .بطعمها وقيمتها الغذائ
وال ينبغي ان يحصر االمر في تطبيق المواصفة القياسية لأللبان ومنتااتها على المنتج الصناعي 
المحلي بل ويستوى في ذلك على اميع المستوردات من منتاات االلبان ومشتقاتها المصنعة خارايًا 

نتج الى البساد ايا كان مصدر استيراد بساد المنشأ او وذلك من خسال عدم السماح بدخول هذا الم
اذا كان متطابقًا مع المواصفات القياسية الدولية والمحلية المعتمدة والبد ان تكون  إالبساد التصدير 

هناك ااراءات حازمة على مستوى المداخل والمنافذ الامركية الرسمية للبساد فضسًا عن الرقابة على 
لمحلية من عدم واود منتاات البان ومشتقاتها مهربه وضبط المخالفة منها واتخاذ االسواق التاارية ا

 االاراءات القانونية حيالها.
 االلبان الصناعية المعروضة في السوق اليمني وحقوق المستهلك  -3

لقد حدد الفصل الثالث من قانون حماية المستهلك حقوق المستهلك حيث نصت المادة الخامسة منه 
 يتمتع المستهلك بالحقوق التالية :بان 

 حمايته من السلع الخطرة على صحة وسسامة حياته . . حق االمان -1
ان يعلم ويعرف عن السلع والخدمات المعروضة " البيانات الصحيحة الوافية عنها  . حق المعرفة -8

ض أن ال توصف المادة الغذائية المعبأة أو تعر حيث تضمنت المواصفة القياسية اليمنية " 
ببطاقة أو بيانات إيضاحيه سواًء بالكتابة أو بالصورة أو بأي أسلوب أخر يوحي بطريقه مباشره 

أو تؤدي بأية  حقيقةأو غير مباشره بأنها ماده غذائية أخرى أو تكون خادعه أو مضلله أو غير 
 .حال إلى انطباع خاطئ بشأن طبيعتها أو خواصها

 المناسبة. واألسعارتوفر البدائل المناسبة من السلع والخدمات المعروضة بالاودة  .حق االختيار -3
 . حق الحماية من االعالن المضلل -6

ومن المساحظ أن هناك منتاات البان ضارة ومخالفة للمواصفات القياسية مواودة في االسوق وأن 
ما يشكل خطورة على  لبان لدى بعض المصانع بهدف مضاعفة الربح وهوألالتساعب بمواصفات ا
لتقوم الاهات الرقابية بتكثيف نشاطها وضبط المتساعبين االنذار  ارس  يدقصحة المستهلك و 

 الغذاء . بسسامة
لبان ألوفي اطار قانون حماية المستهلك والحقوق االساسية التي كفلها للمستهلك ناد ان قضية ا

الصناعية المنتاة محليًا والمعروض بالسوق التااري تنطوي على ممارسات فيها نوع من التضليل 
على المستهلك وذلك بإخفاء المعلومات والبيانات المتعلقة بمكونات المنتج وعدم اطساعه عليها في 

عليه فان االدارة العامة بياناتها على نطاق المنتج لذلك مخالفاتها للمواصفات القياسية اليمنية ، وبناء 
لحماية المستهلك ومن منطلق حرصها على حماية المستهلك ترى ضرورة االحترام لحقوق المستهلك 

لزام المصنعين المحليون لأللبان الصناعية ومشتقاتها بمراعاتها وااللتزام بالمواصفات القياسية  وا 
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 المناط بها وعدم السماحممارسة المهام اليمنية المحددة وعلى ان تتولى الهيئة اليمنية للمواصفات 
بأية ممارسات تضليلية للمستهلك عن المنتج الذي يستهلكه وتمكينه من االطساع على المعلومات 

 والبيانات الصحيحة عن المنتج .
 المستهلك  وخياراتأصناف الحليب المتوفرة بالسوق اليمني  -4

لبـان ألصناف المتنوعة من منتاات األتبين أن عدد امن خسال النزول الميداني إلى االسواق المحلية 
ذات االستخدامات المتعـددة وبأحاامهـا وبأشـكالها المختلفـة والمتنوعـة والمواـودة فـي المحـال التااريـة 
ـــة الدســـم  والســـوبر ماركـــات تزيـــد عـــن ســـتمائة صـــنف منهـــا الاافـــة والســـائلة المركـــزة والمخففـــة والكامل

% مـن االصـناف 5الـــ فـي حـدود نسـبةالصناف المنتاـة محليـا والتـي والمضافة بنكهات متعددة منها ا
مستوردة من المختلفة  هاالمتبقية من االصناف المواودة من الحليب بأنواع 25المواودة في السوق الـ

وبالنسبة لألسعار تبين من خسال المقارنـات مـابين مسـتويات االسـعار لمـا هـو منـتج ، مختلف البلدان 
وتات كبيرة في االسعار ، فنسـبة االنخفـاض فـي اسـعار المنـتج اورد بأنه ال يواد تفمحليا وما هو مست

 % .11 -5المحلي لما هو مستورد يتراوح مابين 
وفي نطاق هذا الكم والنوع من االلبان ومنتااتها المعروضة في السوق اليمني تتعدد االختيـارات أمـام 

، ويبقـــى علـــى ه المنتاـــات الغذائيـــة الهامـــة المســـتهلك اليمنـــي فـــي إختيـــار الصـــنف المناســـب مـــن هـــذ
ـــو الاهـــات المختصـــة التأكـــد مـــن مـــدى ا ـــى ى حت ـــال عنهـــذه المنتاـــات عل ـــدة للصـــحة لألطف اصـــر مفي

 .، ومدى مطابقتها للمواصفاتوالكبار
 الوعي االستهالكي  -5

فـي نفـس اال انهـا  المعروضة بقـدر مـا تشـكل فـرص وخيـارات امـام المسـتهلكين الغذائية السلع ان تزايد
 إمــا الغذائيــة المــواد تلــك اســتهساك اــراء الوقــت يمكــن ان تــودي الــى الحــاق الضــرر بالمســتهلكين مــن

وعــي  عــدم باالضــافة الــى االســتهساكي اإلرشــادبــرامج  ونقــص الــوعي قلــة و المعلومــات نقــص نتياــة
 فإن زيـادة لذلك،  األسباب من غيره أو الصساحية انتهاء أو المضافة المواد بعض بمخاطر المستهلك
 عــن الخطـورة الناشـئة مـن يحـد األقــل علـى أو كبيـرة دراـة إلـى يمنــع أن شـأنه مـن االسـتهساكي الـوعي

 الوطني.  المستهلك واالقتصاد على إياابًيا ينعكس أن شأنه من وهذا الغذائية المواد تلك استهساك
توعيــة  و تكــرس لتنميــة المســتهلك بحمايــة خاصــة وبنــاًء علــى ذلــك فانــه يتطلــب اياــاد وتبنــي سياســات

لى ثقافة و تعليًما األقل الماتمع  شرائح على والتركيز المستهلكين  دخسًا. األقل المستهلك وا 
 ومنتجاتهاااللبان المعروضة في السوق اليمني بعض ظواهر سلبية في  -5
 حليب االبل  -

لوحظ من خسال المسـح الميـداني ألصـناف الحليـب المواـودة فـي السـوق اليمنـي أن هنـاك صـنف مـن 
الحليــب يبــاع فــي بعــض البقــاالت تحــت مســمى حليــب إبــل وقــد تبــين أن عــدد مــن المســتهلكين الــذين 
تناولوا هذا الصنف من الحليب تعرضوا إلى حاالت اسهال شديدة وتعرضت صـحتهم للخطـر وهـو مـا 

بــالطرق الصــحية الســليمة . أو تداولــه ذا النــوع مــن الحليــب قــد يكــون ملوثــًا ولــم يــتم انتااــه يعنــي أن هــ



10 
 

مة للرقابة الغذائية وسسا الخضوع بالسوق اليمني دون يتداول هذا النوع من الحليب  المساحظ أنمن و 
بـإاراءات  ن هذه الظواهر السلبية تندرج فـي إطـار الغـش والتـي ينبغـي موااهتهـاأالمنتج واالستهساك و 

 صارمة من قبل الاهات الرقابية على األغذية .
 والرقابة الغذائيةالمعروضة في السوق اليمني  االجبان -
المنتاــة والمتداولــة فــي الســوق التاــاري اليمنــي يــتم انتااهــا عبــر معامــل هــي فــي  األابــان بعــضان 

ن هـذه المنتاـات أوبالتـالي فـ ير سـسامة المنـتج والرقابـة الغذائيـةيلمعـا وال تخضـعالغالب غير مرخصة 
مـر الـذي يتطلـب مـن أللمكروبات التي تلحـق الضـرر بالمسـتهلك ابابان تكون عرضة للتلوث األمن ا

بحصــر هــذه المعامــل المنتاــة لأللبــان  هااالغذيــة أن تقــوم بــدور  ســسامةالمعنيــة علــى الرقابيــة الاهــات 
خضاعها  االنتاج . ومعاييرسسامة المنتج ومنع المعامل الغير ملتزمة لشروط  لمعايير وا 

 خامسًا : الغش في االغذية والرقابة الغذائية 
 الغش في االغذية .1

الى ما يتعرض المستهلكون وخصوصًا في البلدان النامية لغش مقصود في االغذية قد يؤدي  اً كثير 
لى خسائر مالية  غش اللبن  للمستهلكين ومن الشائع اداً ظهور مصادر خطر على الصحة وا 

إال أنها ، ومنتاات األلبان وعلى الرغم من أن المخاطر الرااعة إلى الغش عادة ما تكون منخفضة 
رصت حولهذا فقد ، غذية ف بثقتهم في سسامة األعصتثير غضبًا وثورة لدى امهور المستهلكين وت

ستشارات لمنظمتي االغذية والزراعة والصحة هيئة الدستور الغذائي على تقديم االقتراحات واال
العالمية في المسائل الخاصة بتطبيق برنامج المواصفات الغذائية المشتركة بينهما الذي يكون 

 غرضه.

 .ة في تاارة االغذيةنصفحماية صحة المستهلكين وضمان اتباع الممارسات الم -
المنظمــات  تنفــذهاع المواصــفات الغذائيــة التــي ضــالتشــايع علــى تنســيق اميــع اعمــال و  -

 الدولية والحكومية او غير حكومية .
تحديد االولويات والشروع في إعداد المواصفات واالرشاد إليها بفضل مساعدة المنظمـات  -

 المناسبة وبالتعاون معها .
كمواصــفة امــا  غــذائيالمواصــفات بعــد قبولهــا مــن الحكومــات ونشــرها فــي دســتور  عتبــارا -

 قليمية او عالمية .ا
 شورة بعد إاراء المسح المناسب في ضوء التطورات .نتعديل المواصفات الم -

وكـذلك ولهذا يمكن االستفادة من هيئة الدستور الغذائي فيما يتعلق بالتدابير الحمائيـة لصـحة االنسـان 
 منظمات االقليمية والدولية ذات الصلة .ال
 الرقابة على االغذية : .8

نتياة لزيادة الوعي لتأثيرات سسامة االغذية على الصحة العامة واالقتصاد الوطني أدخلـت بلـدان 
كثيــرة تعــديسات مهمــة علــى نظــم الرقابــة الغذائيــة لــديها فــي الســنوات األخيــرة وكــان ذلــك اســتاابة 
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فـــأن علـــى  ،مصـــادر الخطـــر الغـــذائي تماشـــيا مـــع هـــذه التطـــورات مـــن لضـــرورة حمايـــة المســـتهلك 
نا أن تحـذو حـذو تلـك الـدول فـي إاـراءات التعـديسات السازمـة لـنظم الرقابـة الغذائيـة وذلـك مـن بساد

و االساليب الاديدة التي نشأت في هذا الماال المهـم وهـو كيفيـة أخسال دراسات النماذج الحديثة 
وق غذيـة وضـمان حمايـة كافيـة لحقـألغذية من أال سسامة األتقوية البنية االساسية للرقابة على ا

غذية المستهلكة والموزعة والتي تـدخل االسـواق او المنتاـة محليـا متفقـة ألتكون ا بحيثالمستهلك 
أن مســئولية حمايــة المســتهلك تقــع علــى اعتبــار غذيــة وســسامتها و ألمــع أعلــى مواصــفات ســسامة ا

ينبغـي  نـهإفة التـي حـددها قـانون حمايـة المسـتهلك يعلى العديد مـن الاهـات الرسـمية وغيـر الرسـم
ـــة  خدمـــة وضـــمان خـــدمات ســـسامة مـــا مـــن شـــأنه هـــذه الاهـــات للان تعـــزز وتوحـــد الاهـــود الرقابي

 ة.ة وسلسة من اميع الاهات المعنياالغذية بطريقة منسقة وفعال
 

 نتائج دراسات لأللبان ومنتجاتها : .3
والكالســـيوم ار االلبـــان والزبـــادي منـــزوع الدســـم ممكـــن أن يزيـــد مـــن كميـــات البـــروتين يـــإن إخت .1

 وفيتامين د في اسم الشخص في مقابل الحد من تناول الدهون المشبعة .
 ان اللبن المبستر هو الذي يصلح لساستهساك بعد معالاته حرارايًا . .2
أن اســتخدام مكســبات الطعــم واللــون والرائحــة لمنــتج السالبــان بــدون مواصــفات قياســية خاصــة  .3

 تؤدي إلى االضرار بالصحة.
ــ .4 وت المهدراــة أو حمــض البنزويــك علــى منتاــات الحليــب لــه أضــرار صــحية إن إضــافة الزي

 بالغة على المستهلك .
أن استخدام المـواد الكيماويـة مثـل الفورمـالين وحمـض البوريـك وامـساح البـوراكس وفـوق اكسـيد  .5

ًا لضــــرره البـــالغ علــــى صــــحة قانونيـــ مــــاالهيـــدرواين للــــبن لإلطالـــة الحفــــظ يعتبـــر غــــش ومحر 
 .االنسان

 دام الحليب الطازج ال يستدعي وضع الزيوت المهدراة لتحسين اودة المنتج .إن استخ .6
 الحليب الطازج المكون الرئيسي لصناعة االلبان ومشتقاته . .3

 
 مقترحات واتجاهات للمعالجة االنية والمستقبلية لالختالالت القائمة في صناعة االلبان ومنتجاتها 

 اتجاهات المعالجة االنية :
حماية المستهلك مسئولية وطنية ينبغي ان تضطلع بها كافة الاهات المعنية ان مسئولية  -1

والتي تأتي على في اطار اللانة العليا لحماية المستهلك التي حددها قانون حماية المستهلك 
 . راسها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الاودة

أو  المنتاة محلياً سواء ترى االدارة العامة لحماية المستهلك بأن االلبان الصناعية ومشتقاتها   -2
وعدم السماح بإنزال  المعتمدةينبغي ان تطبق عليها الشروط والمواصفات القياسية  المستوردة
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وتداول منتاات البان صناعية ومشتقاتها لألسواق التاارية المحلية غير معتمدة بمواصفاتها 
 ئة .القياسية من الهي

في  هلمنتاات الصناعية المعروضلان يتم دراسة الوضع الراهن لمنتاات االلبان الصناعية  -3
لما هو  النسبالسوق اليمني واالتفاق على وضع مواصفة قياسية يمنية مناسبة توأم ما بين 

مضاف من زيوت نباتية مناسبة ودهون حيوانية في منتج اللبن الصناعي وبما يحافظ على 
ما هو متسقًا لمثل هذه  وعلى غرار ضرر وال ضرار "اله الغذائية وفقًا لقاعدة "طعمه وقيمت

 الحالة في الدول الصناعية .
 والتركيز وتوعية المستهلكين تكرس لتنمية المستهلك بحماية خاصة ضرورة تبني سياسات  -4

لى وثقافة تعليًما األقل الماتمع  شرائح على  دخسًا. األقل المستهلك وا 
 من خسالضرورة التزام المصنعون المحليون لأللبان بمراعاة حقوق المستهلك االساسية   -5

المعلومات الصحيحة عن المنتج وحق االختيار بتوفر البدائل المناسبة للمنتج بالاودة 
 والنوعية العالية واالسعار التنافسية المناسبة .

ت زيوت نباتية ذات منشأ وطني منتااعلى دفع المصنعون المحليون لأللبان على االعتماد  -6
سعار اللبن المنتج ألتوفير العمسات االانبية التي تذهب الى االستيراد وكذلك تخفيض 

 واالقتناع بالربح المعقول .
تشايع االستثمار في ماال صناعة االلبان ومشتقاتها لتغطية متطلبات حام االستهساك  -3

 ة منعا .المحلي المتزايد معها وتقليص الطاقة االستيرادي
م تطبيق المواصفات القياسية الدولية والوطنية على منتاات االلبان الصناعية تان ي -2

مختلف دول العالم وعدم السماح بدخول المخالفة منها الى البساد  ومشتقاتها المستوردة من
حكام السيطرة على السوق التااري ا  من خسال المداخل والمنافذ الامركية البرية والبحرية و 

 اية اختساالت في منتاات االلبان ومشتقاتها . لمنع
لبان ومشتقاتها ألن اأضرورة التفتيش الدوري الميداني لألسواق التاارية المحلية للتحقق من  -2

 على المخالف منها . العقوبات المعروضة في السوق مطابقة للمواصفات المحددة وتطبيق 
 اتجاهات المعالجة المستقبلية:

إصــدار مواصــفات قياســية يمنيــة موحــدة بضــرورة قيــام الهيئــة اليمنيــة للمواصــفات والمقــاييس  .1
لأللبان ومنتااتها مطابقة للمعايير االوروبية والدولية وتطبق علـى االنتـاج المحلـي والمسـتورد 

 بما يضمن سسامة المنتاات المطروحة في السوق .
لبـان ومنتااتهـا مطابقـة للمواصـفات اليمينـة ان تتبع الهيئة نظام وضع عسامة الاودة على اال .2

كوسيلة لحماية المستهلكين وحث المنتاين على رفع مستوى انتااهم إلى مستوى المواصفات 
 . المعتمدة القياسية 
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وضــع انظمــة رقابيــة صــارمة علــى منتاــات االلبــان للتحقــق مــن أن المصــانع ملتزمــة بمعــايير  .3
المواصــفة علــى كــل منــتج وكــذلك اســلوب الرقابــة الشــاملة للسلســلة  وتطبيــقالنظافــة والاــودة 

 الغذائية ابتداًء من المواد الخام حتى استهساك الغذاء .
تعزيز وتوحيد الاهـود الرقابيـة للاهـات الرسـمية والغيـر رسـمية المعنيـة بالرقابـة علـى منتاـات  .4

 .فات المحددة لكل منتج األلبان في االسواق وذلك للتحقق من صساحيتها ومطابقتها للمواص
 وضع الشروط والمواصفات الخاصة إلنتاج اللبن المركز لتحسين الاودة وحماية المستهلك . .5
 اخضاع المعامل الوطنية النتاج االابان لمعايير سسامة المنتج والرقابة الغذائية . ضرورة .6
سانتــاج صــحيًا لبــان والتأكــد مــن صــساحياتها لألحصــركافة المعامــل الوطنيــة الخاصــة بانتــاج ا .3

 حة منها رخصة مزاولة النشاط.الوفنيًا ومنح الص
ــــد مــــدى  .2 ــــان المعروضــــة فــــي الســــوق اليمنــــي وتحدي ااــــراء التحاليــــل المخبريــــة لمنتاــــات االلب

 صساحياتها لساستهساك االدامي .
وحمض البوريك والمواد الكيماويـة الحافظـة لمنتاـات عدم السماح باستخدام الزيوت المهدراة  .2

هــدف تحســين الاــودة او اطالــة فتــرة الحفــظ لمــا لهــا مــن اضــرار صــحية بالغــة علــى االلبــان ب
 المستهلك .

العمل على ايااد ثقافة استهساكية ترفع من مسـتوى الـوعي لـدى المسـتهلكين وتسـاعدهم علـى  .11
 موااهة المخاطر المتعلقة بتعاملهم مع السلع المتداولة في السوق. 
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