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 02/20/2020طالربا                                       1/0220صحفي عدد  بالغ

 

 صحفي الغ ب

 2019سنة  أونسا خاللمصالح  مراقبة عملياتحصيلة 

 

 9102سنة  في مصالح المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية " أونسا" راقبت

 70..04 ؛مراقبة عملية 47.422 خالل من المنتجات الغذائية طن مليون   02أزيد من 

تم تحرير كما  .الصحية معايير السالمةللعدم مطابقتها أو إرجاعها  إتالفها تم هاطنا من

 العامة.على النيابة  مخالفة وإحالتهم محضر 0022

عدم للمصدرها المجهول أو غير الصالحة لالستهالك  هذه المنتجاتإتالف  ويرجع سبب 

 شروط العنونة... عدم احتراملأو مدة الصالحية  ءنتهاالأو احترام ظروف الحفظ والتخزين 

من المنتجات  مليون طن 4.2أزيد من على مستوى االستيراد شملت عمليات المراقبة و

  .هاطنا من 00.833إرجاع تم ، الغذائية

منها أغراس  غرسة مليون 052 مراقبة أزيد من تمتفيما يخص استيراد أغراس النباتات 

 . النباتات المثمرة ونبات الزينةو راءالفواكه الحم

ألونسا بمراقبة مختلف الحيوانات التي تم استيرادها، منها   المصالح البيطرية  كما قامت

دجاج اللحم والديك وحدة من كتاكيت  ماليين 2أزيد من ومن األبقار  رأسا 0.0.4.

عدة لتغذية المنتجات الم من اماليين طن 7 في حين تمت مراقبة أزيد من .الرومي

  .الحيوانات

الغذائية،  من المنتجات اطن ماليين 8أزيد من فقد همت المراقبة  ،أما على مستوى التصدير

 نباتية.الصحة الشهادة شهادة صحية و 082.371 أسفرت عن إصدار

طلبا  8.022عالجت مصالح أونسا ،وفيما يخص منح التراخيص على المستوى الصحي

على المستوى الصحي للمؤسسات ترخيصا  0014منح  ثرهتم على إ ،9102سنة  خالل

مراقبة تتبع وفي إطار برنامج و إلى جانب ذلك،. والمقاوالت العاملة في القطاع الغذائي

 وحدة 8903مراقبة  تمت والمنشآت الغذائية الحاصلة على الترخيص الصحي لمقاوالتا

االعتماد  ، مما أسفر عن تعليقمعايير الصحيةلل هاللتأكد من استمرارية احتراممرخصة 

شهادة  017منح تم  ذلك، باإلضافة إلى .أخرى 32لـ  بالنسبة وسحبه ،منها 71الصحي لـ 

شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة  01.200وللنقل الدولي  اعتماد

 .التلف
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ء المستجدات على ضوإعادة تقييم المبيدات المرخصة بالمغرب  برنامجفي إطار و

 تدخل في تركبية المبيدات مواد فعالة (5)خمس بسحب  أونسا قامت والتطورات العلمية

تدخل في األسواق المغربية ا من فالحي امبيد 24 ما يعني سحب ،9102خالل سنة 

 خالل نفس السنة أطنان من المبيدات 02كما تم رفض دخول أزيد من  .تركيبتها هذه المواد

طنا من  022 المبيدات تم إتالففيما يخص استعمال أما ها للمعايير. بسبب عدم مطابقت

تجاوز نسب المبيدات المسموح بها أو استعمال بسبب  طنا من النعناع 005البطاطس و

  بها. الزراعة التي عولجتمبيدات غير مرخصة على 

هولة تلك المج تسويقمراقبة استعمال األدوية البيطرية ومحاربة  وفي إطار إلى ذلك،

إطار لجان إقليمية في  مراقبة لألسواق األسبوعية عملية 0222أزيد من تم القيام ب المصدر

 وحدة من األدوية البيطرية مجهولة المصدر. 773حيث تم حجز وإتالف  مختلطة،

 

 

 

 

 

 

المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفالحة والصيد 
خاضعة لوصاية الدولة  ؛08-25بموجب القانون رقم  أنشئت ؛والمياه والغابات والتنمية القروية لبحريا

صحة ومتمتعة بالشخصية المعنوية واالستقاللية المالية وتمارس لحساب الدولة االختصاصات المتعلقة بحماية 
 .والنباتاتوالحفاظ على صحة الحيوانات  المستهلك

 

 


