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حصيلة مراقبة المواد الغذائية لسنة 1027
حصيلة عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني ،من طرف المصالح التابعة للمكتب
الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ( ،(ONSSAخالل سنة  ،7102موزعة كالتالي:



مراقبة المنتجات الغذائية:
 داخل السوق الوطني :قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب بـ 008.77زيارة ميدانية0.8.87 ،منها كانتفي إطار اللجان اإلقليمية المختلطة ،وقد مكنت هذه التحريات من:
 مراقبة 180.18777طن من مختلف المنتجات الغذائية؛
 حجز وإتالف  080.7طن من المنتجات الغذائية الغير صالحة لالستهالك.
 تقديم  088..ملف أمام المحاكم المختصة من اجل البث فيها.
 عند االستيراد :تمت مراقبة  .810.8777طن من مختلف المنتجات الغذائية .وعلى إثر هذه المراقبة تمتسليم 0.8.10شهادة قبول ،وتم إرجاع 2.130طن من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية
الجاري بها العمل.
 عند التصدير :تمت مراقبة  2,66مليون طن من المنتجات الغذائية ،وأسفرت عن إصدار 019.511شهادةصحية وصحية نباتية.

مراقبة المنتجات غير الغذائية:
باإلضافة الى مراقبة المنتجات الغذائية ،قام المكتب خالل سنة  7102بعمليات مراقبة أخرى شملت:
 المراقبة النباتية الصحية ل  694مليون شتلة؛
 مراقبة واعتماد  0.4.3.411قنطار من البذور و  75,2مليون شتلة.



االعتمادات والتراخيص:
من جهة أخرى وفي إطار برنامجه الوقائي ووفقا لمقتضيات القانون  0.-70المتعلق بالسالمة الصحية
للمنتجات الغذائية ،تم:
 منح  0.0اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاوالت العاملة في القطاع
الغذائي أي ما مجموعه  5.669اعتماد وترخيص صحي مسلم من طرف المكتب؛
 القيام بـ  01..05زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام
المعايير الصحية؛
 القيام ب  .8001عملية تفتيش في إطار عمليات اإلشهاد الصحي والتحريات الصحية؛
 منح  012شهادة اعتماد  ATPللنقل الدولي و 08078شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات
الغذائية سريعة التلف؛
 تعليق االعتماد الصحي ل( )..مؤسسة وسحبه ل( )08مؤسسة لعدم احترام المعايير الجاري بها
العمل.

المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية ،تحت وصاية وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه
والغابات أنشئت بموجب القانون رقم  ،1.-72خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية واالستقاللية المالية وتمارس لحساب
الدولة االختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.
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