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 بالغ صحفي 

 2020سنة من  ىاألولأشهر ربع األ أونسا خاللمصالح  عملحصيلة 

 

ع ربألا خالل مصالح المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية " أونسا" راقبت

 24048 أثناء من المنتجات الغذائية طن مليون 8يد من أز 2020 من سنةى األولهر أش

 لسالمةامعايير للعدم مطابقتها أو إرجاعها  إتالفها تم هاطنا من 4935 ؛مراقبة عملية

فتشي ممن طرف  العامةعلى النيابة  مخالفة وإحالتهم محضر 375تم تحرير كما  .الصحية

 .المكتب

رها المجهول لمصدغير الصالحة لالستهالك  المنتجات وإرجاع هذه إتالف ويرجع سبب 

شروط  عدم احتراملأو مدة الصالحية  ءنتهاالأو عدم احترام ظروف الحفظ والتخزين لأو 

 العنونة...

تجات من المن مليون طن 5.6أزيد من على مستوى االستيراد شملت عمليات المراقبة و

  .اهطنا من 3199إرجاع تم و، الغذائية

 مستوردة غرسة مليون 21.2 مراقبة أزيد من تمتفيما يخص أغراس النباتات أما 

 . الزينة اتالمثمرة ونبات األغراسو أغراس الفواكه الحمراء تضمنت

نها   ها، مألونسا بمراقبة مختلف الحيوانات التي تم استيرادالمصالح البيطرية  كما قامت

ك دجاج اللحم والديوحدة من كتاكيت  ليونم 3.2 أزيد منومن األبقار  رأسا 19117

ذية المنتجات المعدة لتغ من اطنن وملي  1.1  أزيد منفي حين تمت مراقبة  .الرومي

  .الحيوانات

 تطن من المنتجا مليون 1.7أزيد من المراقبة  فقد شملت ،أما على مستوى التصدير

 إلى ذلك، نباتية.الصحة الشهادة شهادة صحية و 77156 الغذائية، أسفرت عن إصدار

 اد الصحيعملية اإلشه رقمنةب  المكتبالمنتجات النباتية، قام النباتات و تصديرولتسهيل 

 اتتقديم الطلب ،2020 شهر مارس ابتداء من، أصبحعند التصدير، حيث  النباتي

 للمكتب.عبر النظام المعلوماتي  يتمالصحية  الشواهدالحصول على و

طلبا  730 ساعالجت مصالح أون ،المستوى الصحي وفيما يخص منح التراخيص على

على ترخيصا  328منح  اتم على إثره ،2020 من سنة ىاألولأشهر  ةربعاأل خالل

كما تمت مراقبة  . المستوى الصحي للمؤسسات والمقاوالت العاملة في القطاع الغذائي
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 للتأكدغذائية، الوالمنشآت  لمقاوالتامراقبة تتبع وإطار برنامج ، في وحدة مرخصة 1375

االعتماد  عن تعليقالمراقبة هذه  عملياتأسفرت حيث ، معايير الصحيةلل هامن احترام

شهادة  97منح تم  ذلك، باإلضافة إلى .أخرى 30لـ  بالنسبة وسحبه ،منها 21الصحي لـ 

شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة  3072وللنقل الدولي  اعتماد

 .التلف

، دواجنال نتاجوحدة إل 348وراقبت مصالح أونسا خالل األشهر األربعة األولى من السنة 

  .أخرى 27وحدة وسحبه ل  36 ل تعليق الترخيصأسفر عن مما 

راض األممن  الرصيد الحيواني الوطني حماية الرامية يةئوقافي إطار الحمالت الأما 

واص عاون مع األطباء البياطرة الخبالت، قامت المصالح البيطرية للمكتب الحيوانية

ضد  اعزمالو رأس من األغنام مليون 4,5و بقارمن األ رأس مليون 2.3بتلقيح المفوضون 

 الماعزو من األغنامرأس  مليون 19,8من قالعية، عالوة على تلقيح أزيد مرض الحمى ال

رأس من مليون تم أيضا ترقيم و .الجدري وطاعون المجترات الصغيرة مرضيضد 

 2.8 أزيد من تم تلقيحكما  رأس من اإلبل خالل نفس الفترة. 4900بقار وأزيد من األ

ضل وبف .ةخالل هذه الفتر ضد مرض سالمونيال الدجاج البياض مليون وحدة من الدجاج

 مرضية.الحالة الصحية للقطيع الوطني حمالت التلقيح هذه تظل 

تم  ،درتلك المجهولة المص تسويقة مراقبة استعمال األدوية البيطرية ومحارب وفي إطار

 مختلطة، إطار لجان إقليميةفي  مراقبة لألسواق األسبوعية عملية 820أزيد من القيام ب

خص أما فيما ي وحدة من األدوية البيطرية مجهولة المصدر. 554حيث تم حجز وإتالف 

خالل  راديعند االست أطنان من المبيدات 4رفض دخول أزيد من  تممراقبة المبيدات فقد 

  بها. المعمول للمعاييربسبب عدم مطابقتها  األربع االشهر
 

 

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

تصاصات وتمارس لحساب الدولة، مع مراعاة االخ .عة بالشخصية المعنوية واالستقاللية المالية ومتمت
حة على ص الممنوحة بموجب التشريعات والقوانين إلى جهات حكومية أخرى، االختصاصات المتعلقة بالحفاظ

 بحماية وحماية صحة المستهلك. الحيوانات والنباتات
 

 

 


