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 بالغ حصفي

 زائفة:مي وما يمت تداوهل جمرد أأخبار املوز املتواجد ابلأسواق املغربية سل

  املغرب ال يس تورد فاكهة املوز من الصومال 

  شهادة ب املس توردة ختضع تلقائيا للمراقبة ابحلدود وتكون مصحوبة  واكهوالفاخلرض

 الصحة النباتية

 

ثر تد  لصومالاحشنة موز فاسد من  اس تريادول فيديو عىل منصات التواصل الاجامتعي يزمع اعىل ا 

ىل تسمم يف املعدة ويدعو املواطننيتسبب  اليت حتتوي عىل أأحد ادليدان  يف نفس الوقت ا 

نسا( ية )أأو يهنيي املكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائ  ،الامتناع عن رشاء وأألك املوز

بار أأن  اعت الفيديو مفربك. عىل رحج أأن يكونوي اىل عمل الرأأي العام بأأن الأمر جمرد أأخبار اكذبة

 اليت يكت ة كبرية يف حني أأن التعليق يتحدث عن بكترياي الهيليكوابوجود دودة حش  يظهرالفيديو 

 ال ميكن أأن ترى ابلعني اجملردة.

ذ ينفي أأونسا هذه الأخبار الاكذبة مجةل وتفصيال، و  وز من يؤكد بأأن املغرب ال يس تورد املا 

نتاج حميل همم من فاكهة املوز الصومال، ساس من ة ابلأ كام أأنه يس تورد هذه الفاكه ،بل يتوفر عىل ا 

 . ال كوادور وكوس تارياك وكولومبيادول أأمرياك الالتينية اكجزر الكناري و 

ىل دود من ة ابحلتلقائيا للمراقب اخلرض والفواكه املس توردة مبا فهيا املوز ختضع أأن خمتلف يشار ا 

 تسلطاعن ال  ةطرف مصاحل أأونسا، عالوة عىل أأهنا تكون مصحوبة بشهادة الصحة النباتية الصادر 

 فات.من الأمراض أأو ال  لوها اخملتصة لبدل املنشأأ، واليت تثبت خ



 

 

ت يت نفمبجموعة من ادلول العربية ال عىل نطاق واسع جدير ابذلكر أأن نفس الفيديو مت تداوهل

طار الأخبار الزائفة بدورها هذه اال شاعة  .اليت تدخل يف ا 

 

ياه قروية والمنمية الالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفالحة والصيد البحري والت

 بوتمارس لحسا .قاللية الماليةخاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية واالست ؛08-25أنشئت بموجب القانون رقم  ؛والغابات

اظ على الحفبقة االختصاصات المتعلمراعاة االختصاصات الممنوحة بموجب التشريعات والقوانين إلى جهات حكومية أخرى،  الدولة، مع

 .صحة المستهلكوحماية بحماية  صحة الحيوانات والنباتات
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