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برعايــة

قسم الشواطئ واجلزر ينظف
ميناء وشاطئي الوكرة والعائالت

بدأت اليوم (األحد) دورة الضبط القضائي يف جمال الرقابة على سكن العمال أعماهلا،
حبضور  20مفتش ًا ميثلون البلديات  ،وتتضمن فعاليات هذه الدورة واليت تستمر مخسة
أيام بقاعات التدريب التابعة للوزارة  ،تعريف املفتشني بإجراءات ضبط خمالفات سكن
العمال واليت نص عليها قانون رقم ( )15لسنة  2010حبظر سكن جتمعات العمال داخل
مناطق العائالت  ،باإلضافة إىل تدريب املفتشني على تعبئة مناذج التفتيش اخلاصة
بسكن العمال واليت تشمل إنذار املخالف بإخالء سكن العمال وحترير احملاضر اليت تثبت
واقعة وجود عمال بالسكن وصدور قرار إداري باإلخالء .
وتتضمن فعاليان الدورة  ،بيان إجراءات وضوابط دخول السكن واإلستثناءات الواردة على
قانون سكن العمال والواردة بالقرار الوزاري رقم ( )83لسنة  2011وهم العاملون باحملال
التجارية والعامة املماثلة املرخص هلا بالعمل يف املناطق السكنية  ،كما تشتمل الدورة
على جانب عملي يهدف إىل تدريب ميداني للمفتشني على ضبط خمالفات سكن العمال .

ألواح زجاجية إلنتاج الطاقة
تنوعت وتعددت أساليب استخدام الطاقات البديلة لتوفري الطاقة واحلفاظ على البيئة ،
حيث أصبحت تتواجد تقنيات وأساليب احلفاظ على الطاقة يف معظم املنتجات  ،ومن هذه
االبتكارات مت إنتاج خط جديد من املظالت بأسلوب جديد واليت تتكون من ألواح زجاجية
زودت بوحدات ضوئية تعمل على مجع الطاقة الشمسية حيث تقوم بتوليد اإلضاءة يف
مصابيح متصلة بهذه األلواح وتستخدم يف األماكن اخلارجية وهي تتناسب مع نظام
العريشة والسواتر اجلاهزة حيث يتم تثبيتها يف سقف العريشة  ،وتتوفر هذه األلواح
بسمك  2اىل  6ملم وطول  2مرت و 1.8مرت عرض ،وكما إنها تتميز بأنه ميكن استخدام لوح
واحد أو جمموعة منها حيث تعمل منفردة أو يف جمموعة.
 -جملة البناء السعودية.

قام قسم الشواطئ واجلزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيف ميناء وشاطئ
الوكرة ملدة يومني متتالني ،من املخلفات والعلب الفارغة واألكياس البالستيكية و اإلطارات
واألخشاب والزجاج ،إضافة إىل تنظيف الشاطئ اخلاص بالعائالت من احلجارة املتناثرة
وبقايا الفحم املرتوك على الرمال .
ويناشد قسم الشواطئ واجلزر املرتادين باالهتمام بنظافة املكان وإلقاء خملفاتهم يف
احلاويات املتوفرة على طول الشواطئ حفاظ ًا على املظهر اجلمالي.
تنويـــــــه هــــــــــــام  :ضرورة ذكر اسم ( أخبار البلدية ) كمصدر عند نقل أو اقتباس أي أخبار منشورة بها،مع التأكيد على عدم إعادة نشر التعليقات واآلراء والشكاوى اخلاصة بالشؤون الداخلية للوزارة وموظفيها.

تعديالت قانون مراقبة األغذية األدمية

Amendments on human food control law
Ministry of Municipality & Urban planning specialty Regulating and
Controlling Food In Accordance With Law (8) of The Year 1990 And
The Most Update Amendments by Law No. (4) of The Year 2014
• Violator will be subject to closure by Ministry’s authority
• Closure shall be published at MMUP website
• A sign shall be placed at shop/place mentioning that
• it is closed for violating law

Cases that prohibited food circulation

If it is contrary to the standard specifications
If it is unsuitable for human consumption , harmful to human health, rotten or damaged
If food were subject to fraud, by any means, that may change its properties

Food shall be deemed rotten, damaged or unsuitable
for human consumption in the following cases

If chemical analysis prove a change in its composition or if its natural
properties change in terms of taste, appearance or smell
If the period of validity of use expires according to date written on its information label
If food, its packages or dispensers include larva, worms, insects or
animal residuals
If prepared, produced or stored in unsanitary circumstances or methods

Food shall be deemed harmful to human health in
the following cases

If contaminated with radioactive materials, microbes or pesticides
If it contains toxic materials
If circulated by a person infected with an infectious disease, or carrying its
If resulting from an animal infected with disease whose infection transmits
to humans, or resulting from a dead animal
If mixed with dust or impurities that exceed the ratio prescribed by law
if it contains a prohibited coloring, preserving material
If its dispensers include harmful material to human health

Staff of the following ministries have the right of
food violations seizure
Ministry of Municipality And Urban Planning.
Qatar General Organization for Standards & Metrology
Supreme Council of Health

Administrative Closure of violated shops

• Municipality Director or Concerned Department
• Concerned Department Director at Qatar General Organization for
Standards & Metrology
• Concerned Department Director at Supreme Council of Health

Closure Period

A closure shall be for a period not more than 60 days

Is a closure for the whole shop?

The closure for the whole shop of the situation doesn’t allow limiting
on the section in which the violation took place, while the closure shall
be on at the expense of the violator

Publication of closure decision at website

A sign shall be placed at shop/place mentioning that it is closed for
violating regulation of human food law
Closure shall be published at website of relevant parties of which
closure was issued

Appeal against closure decision

Appeal to whom?
Appeal shall be addressed to
1. MMUP Minister
2. Minister of Public Health
3. Minister of Environment,
As per case
Appeal period: 10 days from date of notification

Required documents:
Documents supporting the appeal

Hearing: Hearing is considered within 10 days of submission. It shall
deemed rejected if the period is passed without a decision. The decision issued on the appeal is final

اختصاصات وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتنظيم ومراقبة األغذية
2014  لسنة4  وأحدث تعديالته1990  لسنة8 مبوجب القانون رقم

• سلطة الوزارة يف إغالق احملل املخالف
• النشر يف املوقع اإللكرتوني للوزارة
• وضع الفتة على احملل تفيد إغالقه ملخالفة القوانني

حاالت حظر تداول األغذية

إذا كانت خمالفة للمواصفات القياسية
إذا كانت غري صاحلة لالستهالك اآلدمي أو ضارة بصحة اإلنسان أو فاسدة أو تالفة
إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على حنو يغري من طبيعتها

حاالت اعتبار األغذية فاسدة أو تالفة أو غري صاحلة لالستهالك

)إذا أثبت التحليل حدوث تغيري يف تركيبتها أو إذا تغريت خواصها الطبيعية (الطعم – املظهر – الرائحة
.إذا انتهت مدة صالحيتها لالستعمال وفق ًا للتاريخ الثابت يف البيان املدون
إذا احتوت األغذية أو عبواتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضالت
.إذا كان قد أُجري إعدادها أو حتضريها أو حفظها يف ظروف أو طرق غري صحية

حاالت تعترب األغذية ضارة بصحة اإلنسان

.إذا كانت ملوثة باملواد املشعة أو امليكروبات أو الطفيليات أو املبيدات
إذا احتوت على مواد سامة
إذا تداوهلا شخص مصاب بأحد األمراض املعدية
.إذا كانت ناجتة من حيوان مصاب بأحد األمراض اليت تنتقل عدواها لإلنسان أو ناجتة عن حيوان نافق
.ًإذا امتزجت باألتربة والشوائب على حنو يتجاوز النسب املقررة قانونيا
.إذا احتوت على مادة حمظورة استعماهلا من املواد امللونة أو احلافظة
.إذا احتوت على مواد ضارة بصحة اإلنسان

الوزارات اليت يكون ملوظفيها حق ضبط خمالفات األغذية

.وزارة البلدية والتخطيط العمراني
اهليئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس
اجمللس األعلى للصحة

اإلغالق اإلداري للمحل املخالف

• مدير البلدية أو اإلدارة املختصة
• مدير اإلدارة املختصة باهليئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس
• مدير اإلدارة املختصة يف اجمللس األعلى للصحة

مدة اإلغالق

 يوم ًا60 إن اإلغالق يكون مدة ال تتجاوز
هل اإلغالق يشمل احملل كام ًال
يكون اإلغالق للمحل كله إذا كانت حالته ال تسمح بقصر اإلغالق على اجلزء الذي وقعت فيه املخالفة ويلزم
املخالف مبصاريف اإلغالق

نشر قرار اإلغالق على املوقع اإللكرتوني

توضع على واجهة احملل الفتة مكتوب عليها مغلق ملخالفته قانون تنظيم األغذية اآلدمية
ينشر قرار اإلغالق على املوقع اإللكرتوني للجهة اليت أصدرته

التظلم من قرار اإلغالق

إىل من ُيقدم التظلم
. وزير البلدية والتخطيط العمراني.1
. وزير الصحة العامة.2
 وزير البيئة.3
حسب األحوال

مدة التظلم

 أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن10

األوراق املطلوبة

يرفق بالتظلم املستندات املؤيدة له
النظر يف التظلم
 أيام من تقدميه ويعترب مضي املدة دون البت فيه رفض ًا للتظلم وهذا القرار10 يتم النظر يف التظلم خالل
الصادر يف التظلم نهائي ًا

د.أمحد أبو مصطفى
اخلبري القانوني  -مكتب الوزير

