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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17  شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمــبــر ســنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-464 اHؤرّخ
في 4  ذي القـعـدة عام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمبـر سـنة 2005
22 YـادتHال سـيـما ا rـتـعلّق بـتنـظـيم التـقـييس وسـيرهHوا

rو28 منـه

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-465 اHؤرّخ
في 4  ذي القـعـدة عام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمبـر سـنة 2005

rطابقةHتعلّق بتقييم اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-467 اHؤرّخ
في 8  ذي الـــقــــعـــــدة عـــــام 1426 اHــــوافــق 10 ديـــســــمـــبـــــــر
ســـــنــــــة 2005 الـــــذي يــــحـــــدّد شـــــروط مــــراقـــــبـــــة مــــطـــــابـــــقــــة

rستوردة عبر احلدود وكيفيات ذلكHنتوجات اHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25  ذي احلــــجـــــــة عـــــام 1432 اHــــوافـــق 21 نــــوفــــمــــبـــــر
سـنـة 2011 الذي يـحدّد صالحـيات وزيـر الصـحة والـسكان

rستشفياتHوإصالح ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-203 اHؤرّخ
في 14  جـــمــــادى الـــثــــانــــيـــة عــــام 1433 اHــوافــق 6 مــــايـــو
ســنــة 2012 واHــتــعــلّق بــالــقــواعـــد اHــطــبــقــة في مــجــال أمن

rنتوجاتHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-378 اHؤرّخ
في 5  مــحــرّم عــــام 1435 اHــوافــق 9 نــوفــمــبــر ســنــة 2013
الــــذي يـــحــــدّد الــــشـــروط والــــكـــيــــفــــيـــات اHــــتــــعـــلــــقــــة بـــإعالم

rستهلكHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-241 اHؤرّخ
في أول  ذي القـعدة عام 1435 اHوافق 27 غشت سنة 2014

rناجمHالذي يحدّد صالحيات وزير الصناعة وا

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : طـــبــقـــا ألحــكـــام اHــادّة 28 من اHـــرســوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 05-464 اHـؤرّخ في 4 ذي القـعـدة عام 1426
اHــوافق 6 ديــســمــبـــر ســنــة 2005 واHــذكــور أعالهr يــعــتــمــد
الـــنـــظـــام الــتـــقـــني الـــذي يـــحـــدّد مـــتـــطـــلــبـــات األمن ألدوات

العناية باألطفال واHلحق بهذا القرار.

2 :  : يــحــدّد الــنــظــام الـــتــقــني اHــذكــور في اHــادة اHـاداHـادّة ة 
األولى أعالهr متطـلبات األمن الـواجب توفرها في أدوات

العنايـة باألطفـال.

★

قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 6  شـــــو  شـــــوّال عــــام ال عــــام 1437
اHــوافق اHــوافق 11  يـــولــيــو ســنــة   يـــولــيــو ســنــة r2016 يــتــضــمr يــتــضــمّـن اعــتــمــادـن اعــتــمــاد
النظام التقني الذي يحدالنظام التقني الذي يحدّد متطلبات األمن ألدواتد متطلبات األمن ألدوات

العناية باألطفال.العناية باألطفال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التّجـارة
rناجمHووزير الصناعة وا

rستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-39 اHـؤرّخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHـــــوافـق 30 يـــــنــــايــــــر ســـــنـــــة 1990

rتمّمHعدّل واHا rتعلّق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 91-04 اHـؤرّخ
في 3 رجـب عـــــام 1411 اHــــوافــق 19 يـــــنــــايـــــر ســــنـــــة 1991
واHــــــــتـــــــــعــــــــلّـق بــــــــاHــــــــواد اHـــــــــعــــــــدة لــــــــكـي تـالمـس األغــــــــذيــــــــة

rوادHو�ستحضرات تنظيف هذه ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 92-65 اHـؤرّخ
في 8 شـعــبـان عـــام 1412 اHـوافــق 12 فـبـرايــر سـنــة 1992
واHـتـعلّــق �ـراقـبـــة مـطــابـقــــة اHـواد اHـنـتـجـــــة مـحـلــيــا

rتمّمHعدّل واHا rستوردةHأو ا
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اHــاداHــادّة ة 3 :  : تــســـري أحــكـــام هــذا الـــقــرار بـــعــد ســـتــة (6)
أشهرr ابتداء من تاريخ نشره في اجلريدة الرّسميّة.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 6 شـــوّال عـــام 1437 اHــــوافق 11
يوليو سنة 2016.

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان وإصالح اHستشفياتإصالح اHستشفيات
عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

وزير التجارةوزير التجارة
بختي بلعايببختي بلعايب

وزير الصناعة واHناجموزير الصناعة واHناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

اHـتــحـركــةr مــخـاطــر اإلصـابــة في الـسـالمـة اجلــسـديــة مـثـل
rاجلرح أو البتر أو القرص أو اخلنق أو االختناق

- أن تــــتــــوفــــــر عــــلى أجــــهــــــزة أمـن فــــعـــــالـــــةr مــــثــل
rمـثــبــتــة عــلى أداة الــعـنـــايـــة بـاألطــفـــال rالــقـفـــل والــكــبح

rحتى ال يشغلهـا الطفـل
- يــجب أن تـكــون األجـهـزة الــتي �ـكن تــفـكـيــكـهـا من
دون اســــتــــخــــدام أداة ذات أحــــجــــام كــــافــــيــــة لــــتــــحــــول دون

rابتالعها أو استنشاقها من قبل الطفـل
- أن حتـتـوي عـلى نـظـام إغالق وتـعـديل �ـنع انـزالق
األســرجــة أو أحــزمــة األمن الــقــابــلــة لـــلــضــبط حــسب حــجم
الـطـفـل بـالـنـسـبـة ألدوات الـعـنـايـة بـاألطـفال الـتـي حتـتوي

rعداتHعلى هذه ا
- أن ال تـشـكـل خـطـرا عـلى الـصـحـة عـنـد اسـتـعـمـالـهـا
الـعـادي أو الـعـقالني احملـتـمل عـنـد االبـتالع أو االسـتـنـشـاق

rأو عند مالمسة اجللد أو األغشية أو العيون
rفي حالة االحتراق rأن ال تطلق غازات سامة -

- أن تـعــد األجـــزاء اHــلـونـــة أو اHـلـمـعـــة أو اHـطـلـيــة
أو اHـغـطاة �ـواد �ـاثـلـة واألجـزاء اHكـونـة من مـواد مـلـونة
كليـاr وكذا اHـكونـة من أنسجـة ملـونة الـتي �كن أن تصل
إلى فـم الـــطــــفل �ــــواد ال حتـــتــــوي عـــلى نــــسب مـن اHـــعـــادن
الـثــقـيـلـة تـمـثل في حـالــة ذوبـانـهـا أو في حـالـة وجـود مـادة

مركبة ذائبةr خطرا إذا ابتلعها الطفـل.
6 :  : يـــــــجب أن تــــــتـــــــكــــــــون أدوات الــــــعــــــنــــــايــــــــة اHـــــاداHـــــادّة ة 

باألطفــال إمّـا :
- من مواد ال تشتعل �ـجرد تعرضها اHباشر لشعلة

rأو شرارة أو أي مصدر نـاري
rأو من مواد صعبة االلتهاب -

- أو من مــواد حتـــتــرق بـــبطء وتـــكــون فـــيــهـــا ســرعــة
انتشار الشعلة ضعيفةr إذا كانت اHواد قابلة لاللتهاب.

اHــــــاداHــــــادّة ة 7 :  : يـــــــجب أن ال حتـــــــتـــــــوي أدوات الــــــعـــــــنـــــــايــــــة
بــاألطـــفـــال عـــلى أكـــثــر من 0,1% من كـــتـــلـــة اHــادة اHـــغـــلـــفــة

بالبالستيك لواحدة من اHواد اآلتـية :
r(DEHP) الدي (2 - إيثيل إكسيل) فتاالت -

r(DBP) الدي يوتيل فتاالت -
.(BBP) البوتيل بنزيل فتاالت -

اHــــــاداHــــــادّة ة 8 :  : يـــــــجب أن ال حتـــــــتـــــــوي أدوات الــــــعـــــــنـــــــايــــــة
rبـاألطـفال الـتي �ـكن أن تـوضع في الـفم من قـبل األطـفال
Yـصـاصـات واحلـلـمـات وحـلـقـات الـتـسـنHوال سـيـمـا مـنـهـا ا
عــلى أكـثـر من 0,1% من كــتـلـة اHـادة اHــغـلـفـة بــالـبالسـتـيك

لواحدة من اHواد اآلتـية :

اHلحقاHلحق
النظام التقني الذي يحدد متطلبات األمنالنظام التقني الذي يحدد متطلبات األمن

ألدوات العناية باألطفالألدوات العناية باألطفال
اHاداHادّة األولى : ة األولى : يـهدف هذا الـنظـام التقـني إلى حتديد

متطلبات األمن ألدوات العناية باألطفال.
اHاداHادّة ة 2 :  : يرمي هذا النـظام التقني إلى تأمY صحة
األطـفـال بـالنـظـر إلى اخملـاطر الـنـاجمـة عن تـصـميم أدوات

العناية باألطفال وتصنيعها واستخدامها.
اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـســتـثــنى من مــجـال تــطـبــيق هــذا الـنــظـام
الـتـقــني لـوازم الـتـنـظــيف وأدوات الـفـراش وأجـهـزة نـقـل

األطفال في السيارات اخلاصة.
اHــاداHــادّة ة 4 :  : يـــقـــصـــدr فـي مـــفـــهـــوم أحـــكـــام هـــذا الـــنـــظــام
الــتـــقــني أداة الـــعــنـــايـــة بــاألطـــفــــالr كـــل مــنــتـــوج مــوجــه
لـتـأمــY أو لـتـسـهــيل اجلـلـوس والـنـظـافـة والـنـوم والـنـقــل
واالنــتـقــال واحلـمــايــة اجلـســديـة وكــذا اHص لألطــفـال األقـل

من أربع (4) سنوات.
اHـــــاداHـــــادّة ة 5 :  : يـــــجب أن تـــــســـــتـــــجـــــيب أدوات الـــــعـــــنـــــايــــة
بـاألطفال فـيما يـخص اHميّـزات الفـيزيائـية واHيـكانيـكية

والكيميائية إلى متطلبات األمن اآلتـية :
- أن تـكون مستقـرة ومقاومة للـضغوط اHيكـانيكية
والـفـيزيـائـيـة الـتي تـخـضــع لـهـا عنـد االسـتـعـمـال الـعــادي
أو الــعـقالني احملــتـملr دون أن تــنـكـســر أو تـخـضع لــتـشـوه

rخطير يضر بالطفـل
rفـيـمــا يـخص خـصــائـصـهـا rأن ال تـشــكــل لـلـطـفــل -
وال سـيـما مـنـها وجـود أعـمدة لـهـا أو نتـوءات وكـذا طريـقة
تــركــيب أجــزائــهــا الـثــابــتــة واHــتــحــركــة أو حــركــة األجـزاء
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r(DINP) الدي - إزونونيل فتاالت -
r(DIDP)الدي - إزودسيل فتاالت -

.(DNOP) الدي - ن - أكتيل فتاالت -
rـادّة ة 9 :  : يـجب أن حتـتـوي أدوات الـعنـايـة بـاألطـفالHـاداHا
وال ســـيـــمـــا مــــنـــهـــا الـــرضــــاعـــات واHـــصـــاصــــات واحلـــلـــمـــات

.A على البسفنول Yوحلقات التسن
10 :  : عالوة عـــلـى بـــيـــانــــات الـــوسم اHــــنـــصـــوص اHــاداHــادّة ة 
عــــلـــيـــهــــا في الــــتـــنـــظـــــيـم اHـــعـــمــــول بـهr يــــجب أن يـــوضـع
البيـان : "مطـابق Hتطلبـات األمـن" "مطـابق Hتطلبـات األمـن" من قبــل اHصنـّـع أو
اHـسـتـورد بـطـريـقة مـرئـيـة ومـقـروءة وغـيـر قـابـلـة لـلـمـحو

على أداة العناية باألطفال أو على غالفها.
11 :  : تـــرفق كل أداة عـــنـــايـــة بـــاألطـــفـــال بـــدلـــيل اHــاداHــادّة ة 
rإذا لــزم األمـر rاســتــعــمــال يــشــيــر إلى طــريــقــة تــركــيــبــهــا

ويحدد طريقة وشروط واحتياطات االستعمال.
rيـحرّر الدليل بـاللغة الـعربية وعلـى سبيل اإلضافة
بـــلـــغــة أو لـــغــات أخـــرى ســـهــلـــة االســـتــيـــعــاب لـــلـــمــســـتـــهــلك
وبـطـريـقـة مـرئـيـة ومـقـروءة بـوضـوح وغـيـر قـابـلـة لـلـمـحو

طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.
اHـاداHـادّة ة 12 :  : يــجب عـلى اHـصـنـع أو اHـسـتـورد أن يـقـدم
شـهادة مـطابـقــة مسـلّـمـة من هـيئـة أخـرى معـتـمدةr تـثبت
أن اHنـتوج مـطابق لـلمـتطـلبـات اHنـصوص عـليهـا في هذا

النظام التقني.
اHـاداHـادّة ة 13 :  : تــشـمل اHــنــتـوجــات اخلـاضــعــة ألحـكــام هـذا

النظام التقني على اخلصوصr ما يأتي :
rاألسـرّة -

rاألسرجة واألحزمـة -
rثبتة على سند مثل الطاولةHقاعد اHا -

rكراسي االستلقاء -
rمقاعد وكراسي احلمام -

rمقاعد إضافية لعربات األطفال -
rمقاعد الدرجات -

r(مقياس احلرارة) محرار احلمام -
rأحواض احلمام -

- أسرّة وعربات األطـفال وسيارات األطفـال القابلة
rللتحويل لطفل واحد أو أكثر

- أســـرّة ثـابــتـــة وقــابـلــــة لـلـطـي طــولــهــا مــحـصـــور
r90 سم و140 سم Yب

rراقدHهود واHالقفف وا -
rطاوالت للتقميط -

rحامل الطفـل -
rالكراسي العالية -

rشاياتHا -
rأطر األطفال -

rحواجز السالمة -
rاحللمات -

rصاصاتHا -
rYحلقات التسن -

- الرضاعات.
★


