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 حصفي بالغ

 اجمللس الإداري لأونسا

 2019أأاكدير يوليوز

 احليواين رصيدوال اتتالنبا حبامية اخلاصة للربامج كبري جناح •

 واملسمنني للمربني كبري راطخنا وسط الأحضى عيد برانمج مواصةل •

 واملذاحب والاعامتد املراقبة خبصوص جديدة توهجات •

 

 سهجمل  2019 بوليوز 4 امخليس يوم أأونسا الغدائية اتجتن للم  الصحية للسالمة الوطين املكتب عقد

 وخالل ت.الغاابو  واملياه القروية والتمنية البحري والصيد الفالحة وزير أأخنوش عزيز الس يد برئاسة الإداري

جنازات حصيةل عىل الأعضاء اطالع هذه مت اجمللس دورة  مس توى عىل أأو املايل جانهبا يف سواء املكتب اإ

 .سلمية غدائية منتجات وضامن واحليوانية النباتية الصحة ةحامي برانمج

 واحلفاظ كلاملس هت حامية أأجل من املكتب اختذها اليت الإجراءات وجناعة أأمهية عىل اجمللس أأعضاء أأمجع و

 وفعال مكثف بشلك املكتب يلعبه أأصبح اذلي ادلور عن انهيك للمملكة، والنبايت احليواين الرصيد عىل

  .العاملية للأسواق املغربية املنتجات ولوج وتسهيل الواردات ةبق مرا مس توى عىل

 واءس الغدائية تجاتاملن  مراقبة وبرامج واحليوانية النباتية الصحة حامية برامج أأمه العام لأونسا املدير وقدم

 .والواردات الصادرات مس توى عىل أأو ادلاخيل ابلسوق

ىل املكتب سارع اليت الإجراءات أأبرزعن  كشفو   اليت ابملغرب القرمزية احلرشة ظهور منذ هبا القيام اإ

قلمي منوذجية جتربة بأأن موحضا حبدة، الصبار نبات أأصابت  نفسهمأأ ب الفالحني معاجلة عىل تعمتد- الرحامنة ابإ



 

 

 ويف  .املنطقة هبذه هكتار 239 معاجلة من مكنت -املكتب هلم مينحها اليت الأدوية خالل من للصبار

 املقاوم الصبار نبات وتكثيف لتطوير الوطين الربانمج مواصةل عىل العام املدير فكش نفسه، الس ياق

 املقاوم غري الصبار عن لديكب احلقول يف اس تعاملها أأجل من ابحثون عليه يسهر اذلي القرمزية للحرشة

  .للحرشة

ضافة ىل اإ  اليقظةو  رصدلا معليات خيص فامي هممة يقوم مبجهودات املكتب أأنب العام املدير كشف ذكل، اإ

 لكزيال وبكرتاي احلوامض يصيب اذلي تريسيتا كفريوس الزراعي احلجر أ فات بعض دخول تفادي هبدف

   . اخلوخ وذاببة شاركة وسري وف فاستيدوزا

 به قام ما عىل الفرصة لالضطالع ادلورة هذه خالل اجمللس لأعضاء أأتيحت احليوانية، الصحة خيص فاميو 

 يجةنت  2019 س نة من بداية مع املغرب يف ظهرت اليت القالعية، امحلى عىل الس يطرة أأجل من املكتب

 مث ملرضا هذا ضد رالأبقا  يحتلق ل  برانجمني تنظمي مت حيث املناطق، مبختلف  جديدة فريوس عرثة دخول

ىل ،واملاعز غنامالأ  من الوطين القطيع ليشمل متديده زاةل عليه الس يطرة متت أأن اإ  اكن اذلي الهتديد واإ

 جلأأ  من العمل الغدائية للمنتجات الصحية للسالمة الوطين املكتب يواصلحيث  الضيعات، عىل يشلكه

 .جذري بشلك  عليه والقضاء حماربته

 العطرايت،و  والفواكه اخلرض عىل املس تعمةل املبيدات ملراقبة الوطين الربانمج ندقف أأعضاء اجمللس ع وو 

خضاعه مت اذلي ،خاصة النعناع  بيداتمل  السلمي غري الاس تعامل عىل الوقوف واسعة بعد قبةامر  لعملية اإ

 اذلي اعلنعنا ملراقبة املكتب برانمج برصامة اجمللس أأعضاء نوه ،هذا الصدد ويف  .هعلي الزراعية ال فات

 .قالأسوا يف للبيع املعروضة العطرية النبتة لهذه الصحية السالمة وضامن املس هتكل حامية يروم

 الغذائية، تواملقاول املنشأ ت وترخيص اعامتد تعممي مس توى عىل حتقيقه مت ما عىل لساجمل أأعضاء وقف كام

 ومس يق املكتب أأن عىل الوةع .2018 س نة خالل جديدا وترخيصا اعامتدا 1038 مبنح املكتب قام حيث

حصاء  .همميتع  أأفق يف الصحي والرتخيص الاعامتد ومنحها تقيميها هبدف املقاولت الغذائية خمتلف ابإ

دارة املكتب جسلت فقد 1440 لس نة عيد الأحضى خيص فامي أأما  يف نينم واملس  للمربني الاخنراط الكبري اإ

ىل وصل ارتفاعا تعرف اليت التسجيل،  معليه  املسجلني نينم واملس  املربني عدد ارتفع بعدما املائة يف 62 اإ

ىل اضيةملخالل الس نة ا ومسمنا مربيا أألف 138 من لأونسا البيطرية املصاحل دلى  ه الس نة.ذه أألف 223 اإ



 

 

 تعليقو التوجه حن أأنبش الغدائية للمنتجات الصحية للسالمة الوطين املكتب قرار اجمللس الإداري أأيدو 

 هعن دمع معراب الرضورية، الصحية السالمةومعايري رشوط  عىل تتوفر ل اليت احبذملاب البيطري يشتفت ال 

  .وعاملرش  هذامع  حبزم للتعامل للمكتب التام

 يامتىش امب مبهامه الاضطالع من يمتكن موارده حىت وتعزيزه املكتب دمع مواصةل رضورة عىل اجمللس وأأكد

 .الصحية ابلعامل الهتديدات تعدد ظل يف خاصة وتطلعات املس هتلكني

 ؛08-25ب القانون رمق مبوجت ئش أأن  ؛جات الغذائية مؤسسة معومية، حتت وصاية وزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابتاملكتب الوطين للسالمة الصحية للمنت

 ت.يواانت والنباات حصة احل  واحلفاظ عىلالاختصاصات املتعلقة حبامية حصة املس هتكلحلساب ادلوةل خاضعة لوصاية ادلوةل وممتتعة ابلشخصية املعنوية والاس تقاللية املالية ومتارس 

 212673997838+ /  212537676554+   : للتواصل

communication@onssa.gov.ma/ 

www.onssa.gov.ma/ وتوبي: onssacom   /فايس بوك:  @onssamaroc 
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