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بالغ حصفي
اتالف حقول النعناع غري السلمي يف اطار برانمج املراقبة عىل هذه الزراعة
 oمواصةل برانمج املراقبة عىل النعناع
 oاحاةل ملفات اخملالفني عىل القضاء
قامت املصاحل اجلهوية للمكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية " أونسا" مبساعدة من السلطات
احمللية ابتالف حقول النعناع اليت تبث اس تخدام أحصاهبا ملبيدات غري مرخصة عىل زراعة النعناع حىت ال يمت
تسويقها وبيعها يف السواق الوطنية ،وذكل من أجل حامية املس هتكل .كام قامت بتحرير حمارض خمالفات يف حق
املنتجني املعنيني وارسالها للمحامك.
ويأيت هذا االجراء بعد وقوف مصاحل املراقبة عىل عدد من العينات غري املطابقة للقوانني واملواصفات املعمول هبا
نتيجة اس تعامل مبيدات غري مرخص لها عىل زراعة النعناع .ويه ابملناس بة نتاجئ ال ميكن تعمميها عىل لك انتاج
النعناع بل ختص املزارع اليت أخذت مهنا العينات.
هذا ،وتواصل مصاحل "أونسا" تنفيذ برانمج املراقبة عىل النعناع ،حيث تقوم ابختاذ مجيع التدابري الالزمة اىل حني
تقومي الوضعية ،وذكل من أجل ضامن تسويق منتوجات أمنة محلاية حصة املس هتكل .عالوة عىل أن أسواق امجلةل
والسواق الكربى مدعوة لطلب نتاجئ التحاليل اخملربية اليت تثبت سالمة منتوج النعناع من املوزعني .ويضم برانمج
املراقبة عىل النعناع ابالضافة اىل املراقبة بأسواق امجلةل والسواق الكربى أخذ عينات من املزارع.
واكنت مصاحل املكتب قد قامت ابخضاع النعناع للمراقبة ابلضيعات وذكل يف اطار برانمج املراقبة املكثفة للسالمة
الصحية للنعناع ،حيث مه هذا الربانمج أمه املناطق املنتجة لهذه النبتة ويه منطقة الرابط -القنيطرة وطنجة -
تطوان -احلس مية ،وادلار البيضاء -سطات ،وسوس -ماسة وفاس-مكناس ،ومراكش -أسفي.
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جدير ابذلكر أن "أونسا" يقوم بتنفيذ برامج س نوية للتتبع واملراقبة عىل مس توى أسواق امجلةل جبميع هجات اململكة
ختص السالمة الصحية للمنتجات النباتية الطرية وعىل وجه اخلصوص الفواكه واخلرضوات والنبااتت املنسمة (مبا
فهيا النعناع) اليت تس هتكل بكرثة وذكل خالل فتات االنتاج والتسويق.
يشار اىل أن اس تعامل املبيدات يعترب من بني وسائل املاكحفة للحد من أرضار الفات اليت تصيب نبتة النعناع
(المراض ،احلرشات ،العشاب الضارة) ،ذلكل يدعو املكتب مجيع املنتجني اىل اس تعامل مبيدات مرخص لها
عىل زراعة النعناع واحتام التعلاميت املوىص هبا .كام ينبه املكتب خمتلف املنتجني اىل أن خمالفة هذه املعايري
واملواصفات س يعرضهم للعقوابت االدارية والقضائية.

املكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة معومية ،حتت وصاية وزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابت؛ أنشئت مبوجب القانون رمق 25-08؛
خاضعة لوصاية ادلوةل وممتتعة ابلشخصية املعنوية والاس تقاللية املالية ومتارس حلساب ادلوةل الاختصاصات املتعلقة حبامية حصة املس هتكل واحلفاظ عىل حصة احليواانت والنبااتت.
للتواصل +212537676554 / +212673997838 :
/communication@onssa.gov.ma
 /www.onssa.gov.maيوتوب / onssacom :فايس بوك@onssamaroc :

2

