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 الغ حصفيب

أ مام صادرات املغرب من توت  ال مرييك فتح السوقي مغريب -اتفاق أ مرييك 

 (framboise)العليق

 

ة الغذائيللمنتجات  الصحية املكتب الوطين للسالمةأ سفرت املشاورات التقنية بني 

 كيةال مري  تحدةامل  ابلوالايتواحليوانية واملصاحل ال مريكية للتفتيش والصحة النباتية  أ ونسا""

ح تلف  مما يعطي الضوء ال خرض رمسيا ،االإجرايئ التوقيع عىل برانمج العمل ىلع "أ فيس"

ق كمثرة  هذا االتفاويأ يت العليق.أ مام صادرات املغرب من توت  ل ول مرة ال مرييكالسوق 

 غربابمل توالغاابالفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه للمفاوضات بني وزارة 

 .ةونظريهتا ال مريكي

ىل السوق ال مرييك ال مريكية السلطاتوتشرتط   أ ن تمت من أ جل دخول هذه الفاكهة اإ

ضا طرفمن  املرخصة بوحدات التلفيف تعبئهتا وتوضيهبا رفاق لك أ ونسا، اإ ىل اإ فة اإ

نتاهجا اإ مت  أ ن الفاكهة تؤكد، واليت صادرة عن أ ونسااللصحة النباتية ابشهادة  الشحنات

  .ملتطلبات الوالايت املتحدة ال مريكية وتوضيهبا وفقا  

ىل أ نو   خيص  الرت احلاصةل عىل عامةل يف قطاع الفواكه امحلراءال عدد املؤسسات يشار اإ

ىل  يصل الصحي من قبل أ ونسا   .68اإ

ذلي فتح هذا السوق اجلديد يف رفع صادرات املغرب من الفواكه امحلراء، وا وسيسامه

  خمطط املغرب يف اإطار ت خالل الس نوات ال خريةر ازده يتال اتالقطاع بني منيعترب 



 

 

 من س نواي أ لف طن 140ر ما يزيد عن ، حيث يمت تصديهجود املهنينيبفضل ال خرض و 

 .ال ورويبالاحتاد مقدمهتا دول  دوةل يفرث من أ ربعني أ كاإىل  الفواكه امحلراء

طار تدخالته يف جمال سلسةل الفواكه امحلراءو أ ونساجدير ابذلكر أ ن   قبةمبرا يقوم ،يف اإ

كذا و  قطاع،الللمؤسسات العامةل يف  ةخيص الصحياالرت ومنح  ،ءووقاية الفواكه امحلرا

 .راءمنتجات الفواكه امحلأ غراس و معلية تصدير  مراقبة

 
 

 

 

د والصي المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفالحة
ضعة لوصاية الدولة خا ؛08-25أنشئت بموجب القانون رقم  ؛البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

اية صحة قة بحملة االختصاصات المتعلومتمتعة بالشخصية المعنوية واالستقاللية المالية وتمارس لحساب الدو
 المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.

 

 


