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 حصفي بالغ

تالف حقول النعناع غري  طار ا    زراعةهذه البرانمج املراقبة عىل السلمي يف ا 

o  برانمج املراقبة عىل النعناعمواصةل 

o حاةل ملفات اخملالفني عىل   القضاء ا 

 

السلطات من " أ ونسا" مبساعدة  للمنتجات الغذائية للسالمة الصحية للمكتب الوطيناجلهوية  قامت املصاحل

حىت ال يمت  زراعة النعناعاليت تبث اس تخدام أ حصاهبا ملبيدات غري مرخصة عىل  حقول النعناعتالف اب   احمللية

يف حق  خمالفات. كام قامت بتحرير حمارض ة املس هتكليمن أ جل حام ، وذكلالوطنية تسويقها وبيعها يف ال سواق

رسالها نياملنتجني املعني  محامك.لل وا 

العينات غري املطابقة للقوانني واملواصفات املعمول هبا من  عىل عدداملراقبة  حلوقوف مصاأ يت هذا اال جراء بعد يو 

نتاج ن ة س بابملنايه و . زراعة النعناع نتيجة اس تعامل مبيدات غري مرخص لها عىل تاجئ ال ميكن تعمميها عىل لك ا 

  بل ختص املزارع اليت أ خذت مهنا العينات. النعناع

ىل حني  النعناع، حيثذ برانمج املراقبة عىل فيمصاحل "أ ونسا" تن تواصل و  ،هذا تقوم ابختاذ مجيع التدابري الالزمة ا 

أ سواق امجلةل عىل أ ن عالوة  س هتكل.امل تقومي الوضعية، وذكل من أ جل ضامن تسويق منتوجات أ منة محلاية حصة 

ويضم برانمج  .وزعنيامل من عتثبت سالمة منتوج النعنا اليت يةرب تاجئ التحاليل اخملن  طلبل عوةدم وال سواق الكربى

ىل املراقبة بأ سواق امجلةل وال سواق الكربى أ خذ عينات من   املزارع.املراقبة عىل النعناع ابال ضافة ا 

خضاعاققد  مصاحل املكتب نتاكو  طار برانمج املراقبة املكثفة للسالمة  ذكلو  لضيعاتابالنعناع للمراقبة  مت اب  يف ا 

-القنيطرة وطنجة -ويه منطقة الرابط  هذه النبتةالربانمج أ مه املناطق املنتجة ل   هذامه، حيث الصحية للنعناع

 سفي.أ  -مراكش و ، كناسم -وفاسماسة -سوس و سطات، -ادلار البيضاء و احلس مية، -تطوان 
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هجات اململكة جبميع  مج س نوية للتتبع واملراقبة عىل مس توى أ سواق امجلةلقوم بتنفيذ براي" أ ونسا"أ ن  جدير ابذلكر

)مبا  املنسمةوجه اخلصوص الفواكه واخلرضوات والنبااتت  ختص السالمة الصحية للمنتجات النباتية الطرية وعىل

نتاج والتسويقفت كل بكرثة وذكل خالل فهيا النعناع( اليت تس هت  .ات اال 

ىل  ات اليت تصيب نبتة النعناع فملبيدات يعترب من بني وسائل املاكحفة للحد من أ رضار ال  ا أ ن اس تعامليشار ا 

ىل اس تعامل مبيدات مرخص لها  الضارة(،، احلرشات، ال عشاب )ال مراض ذلكل يدعو املكتب مجيع املنتجني ا 

ىل ينبه املكتب خمتلف كام .وىص هبااملواحتام التعلاميت  عىل زراعة النعناع هذه املعايري أ ن خمالفة  املنتجني ا 

 اال دارية والقضائية. للعقوابتس يعرضهم واملواصفات 

 

 

 ؛08-25مبوجب القانون رمق ت أ نشئ ؛جات الغذائية مؤسسة معومية، حتت وصاية وزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابتاملكتب الوطين للسالمة الصحية للمنت

  واحلفاظ عىل حصة احليواانت والنبااتت.الاختصاصات املتعلقة حبامية حصة املس هتكلخاضعة لوصاية ادلوةل وممتتعة ابلشخصية املعنوية والاس تقاللية املالية ومتارس حلساب ادلوةل 

 212673997838+ /  212537676554+   : للتواصل

communication@onssa.gov.ma/ 

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