
ا تجربة المملكة المغربية فيم
يخص التحضير ألشغال 

الدستور الغذائي

ئية لغذا ا لمنتجات  ل للسالمة الصحية  لوطني  ا لمكتب  ا



فهرس

المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

الغذائيللدستور المغرب دور المكتب كنقطة اتصال 

لجنة الدستور الغذائي الوطنية

في اطار اشغال الدستور الغذائي العمل أليات 
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4



مركز االتصال العام

080 200 20 50

مركز التواصل للمكتب

080 100 36 37

او عبر البريد اإلليكتروني

contact@onssa.gov.ma

ة ثم الحصول على العالمة خالل سن
2016

2015

من ناحية الجودة

في طور التهيئة

.
المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات 

الغذائية

 سالمة المنتجاتالمستهلك ضمان حماية صحة
الغذائية 

 الحيوانات و النباتاتحماية صحة

 قابة مراالوطني لنظام الثقة المستهلك في تعزيز
األغذية

 ذائيةوالغالفالحية ضمان تحسين جودة المنتجات
التنافسية اتهاقدرو

األهداف



2020

قام المكتب بوضع خريطة طريق

تتماشى مع أهداف المخطط الجديد 

GG

2010

المغربيتم إعادة هيكلة النظام 

المراقبة جودة األغذية وسالمته

اني الحيومراقبة المجال بتجميع 

ONSSAإنشاء -والنباتي

2010قبل سنة

عدة جهات مسؤولة عن الرقابة 

على األغذية

مد وتعتتعمل بمنهجية مختلفة 

المنتوج خاصة على مراقبة 

النهائي

2015

استراتيجيتعديل 
خلق منظومة تقييم المخاطر 

SPS

DERAJ

تاريخ المكتب



وجزر مراقبة جودة الغذاء 

الغش

المعامالت العادلة

حماية صحة الحيوان ورعايته

صحة الحيوان

مراقبة المنتجات الحيوانية وذات األصل الحيواني

الصحة العمومية البيطرية

حماية النباتات والبذور والنباتات من اآلفات

صحة النبات

مراقبة األغذية النباتية وذات األصل 

النباتي

الصحة العمومية
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ة اللجنة الفني
الفرعية 

ةلألسئلة العام

ة اللجنة الفني
الفرعية 

للمنتجات ذات
يالمنشأ النبات

ة اللجنة الفني
الفرعية 
للمنتجات 
الحيوانية

ة اللجنة الفني
الفرعية 

للمأكوالت 
البحرية

ة اللجنة الفني
الفرعية 

للمنتجات ذات
المنشأ 
الحيواني

ياللجنة الوطنية للدستور الغذائ

الغذائيةالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات 
تدبير

الوطنية للدستور الغذائياالتصال جهة 



الغذائيللدستور دور المكتب كنقطة اتصال المغرب 

 و يتم ذائي المشاريع من سكرتارية هيئة الدستور الغيستلم المكتب
داء إلب( من أعضاء اللجنة الوطنية)على الجهات المعنية توزيعها 

الرأي

لجنة تنظيم اجتماعات تشاورية داخل اللجان الفرعية التقنية لCNC
إلعداد الموقف الوطني و المصادقة عليه 

 ي و الموقف الوطني إلى سكرتارية هيئة الدستور الغذائإرسال
.ضيفسكرتارية اللجنة  التقنية المعنية على مستوى البلد الم



تنسيق أنشطة الدستور الغذائي

ال الدستور الجهات المعنية ألشغالمشترك على الصعيد الوطني بين بالتنسيق الجهة المختصة 

على بشأن العواقب المترتبةاألساسية تتمثل في إبداء المشورة للحكومة الغذائي مهمتها 

ور الغذائي الدستلعمل هيئة والسالمة الصحية لألغذية التي تنشأ في السياق العام للمواصفات 

ومختلف لجانها الفرعية

ذائياللجنة الوطنية للدستور الغ



شغال الدستور الغذائي أإطار آليات العمل في 

1968عام:الغذائيالدستورهيئةفيعضوالمغرب

بإفريقياالخاصةالغذائيللدستورالتنسيقلجنةفيعضوالمغرب
إفريقيةدولة49تمثلوالتي

03-140عددالمرسوم:الغذائيللدستورالوطنيةاللجنةإنشاء-
.2005يناير17بتاريخ2

اللجنةسكرتارية/الرئاسة:CNCالمكتبطرفمنمؤمنة
.((ONSSAالغذائيةللمنتجاتالصحيةللسالمةالوطني



؛الغذائيللدستورالوطنيةللجنةاإلجراءاتدليلإعداد
إطارفيالغذائيللدستورالوطنيةاللجنةأعماللتدبيرإجراءاتتطوير

ISOشهادة ؛9001
نةاللجألعضاءالسنوياالجتماعإطارفيالسنويةالوطنيةالمشاورة

الغذائي؛للدستورالوطنية
وةالمعنيالجهاتلتشجيعالغذائيالدستورحولعملورشاتتنظيم

.لغذائياالدستورأشغالفيللمشاركةاالقتصاديينالفاعلينخصوصا
مواقفإلعداددالكولألبحاثمعاهدوجامعاتمعشراكاتخلق

(اتفاقياتتوقيع)علميةمعطياتعلىتستندوطنية

آليات العمل في اطار اشغال الدستور الغذائي 



(:(CNCاللجنة الوطنية للدستور الغذائي 

:الوطنية للدستور الغذائيتتألف اللجنة

الوزارة المكلفة بالصحة

ميالوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة واالستثمار االقتصاد الرق

الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية

الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون

الوزارة المكلفة بالعدل

الوزارة المكلفة بالداخلية

الوزارة المكلفة بالصيد البحري

الوزارة المكلفة بالتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي

معاهد األبحاث و المختبرات

جمعيات المهنيين والمستهلكين

وأي شخص يعتبر وجوده ضروري.

أعضاء اللجنة 



(:(CNCلجنة الدستور الغذائي الوطنية 

 رأي اللجنة فيما يخص اقتراحات هيئة الدستور الغذائيصياغة

 تعيين الوفد الوطني وتنظيم مشاركته في عمل هيئة الدستور الغذائي وهيئاته الفرعية

 ها كمواصفات مقترحات المواصفات التي ينوي المغرب تقديمها لهيئة الدستور الغذائي بهدف اعتمادمتابعة
.كوديكس

 عند الحاجةتعيين لجن فرعية تقنية

 ذائيبالتقييس وسالمة األغذية  المرتبطة بعمل الدستور الغتتبع الدراسات واألبحاث المتعلقة.

مهام اللجنة



(:(CNCلجنة الدستور الغذائي الوطنية 

المغربية في أعمال اللجنة الوطنية للدستور ولجنها الفرعيةالتنسيق فيما يخص المشاركة

إعداد البرنامج السنوي الجتماعات اللجنة الوطنية ولجنها الفرعية

 لالزمة جدول األعمال ، ودعوة األعضاء ، وإعداد الوثائق اضع و: اللجنة وهيئاتها الفرعيةتنظيم اجتماعات
واعداد المحاضر؛خالل االجتماع دراستها ، وتقديم الملفات التي سيتم 

إعداد التقرير السنوي عن أعمال اللجنة وهيئاتها الفرعية ؛

 الغذائي على المستوى الوطنيالخاصة بالدستور تكيف أو تبني المواصفات في المساهمة

مهام سكرتارية اللجنة



(:(CNCلجنة الدستور الغذائي الوطنية 
دليل اجراءات اللجنة الوطنية

الوطنيةيتضمن دليل اجراءات اللجنة 

(  5)النظام الداخلي للجنة و لجنها الفرعية •

بهاالمبادئ التوجيهية لتعيين الوفد الوطني والتوصيات المعمول •

مسؤولية رئيس الوفد•

إجراءات تشكيل الوفد الوطني •

إجراءات تطوير الموقف الوطني التي تتضمن مسطرة التشاور للوفد الوطني •

.التوجيهية لمجموعات العمل اإللكترونيةالمبادئ •



كيفية المشاركة في مجموعات العمل اإللكترونية

:دالكوالموصفاتلإلعدادالمراحلكللتتبعمهمةفرصةالمجموعاتهذهفيالمغربمشاركةتمثل
ةإلكترونيعملمجموعةأشغالفيالمشاركةقصدالمعنيةالجهاتإلىاللجنةكتابةطرفمندعوةإرسال

المجموعةهذهالىلالنضمامالمعنيةالجهاتطرفمنوطنيينممثلينتعيين

المعنيةاللجنةأمانةالىالوطنيينالخبراءتضمالئحةارسال

اإللكترونيةالمنصةعبرالممثلينتسجيلFORUM CODEX

اإللكترونيةالمنصةعبرالوطنيالموقفوإرسالوإعدادفيهاللنظرالوثائقاستالم.



التمور الطازجة
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عدد الدورات المبرمجة عدد المشاركين

15

11

15

11

15

2

5

13

10

13

10

15

2

5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2015 2016 2017 2018 2019 2020 نصف 
2021سنة

عدد الدورات المبرمجة عدد الدورات المشارك فيها 

تعطيل مواعيد االجتماعات تم 2020سنة في  COVID-19  مع تفشي

، أعلنت أمانة الدستور الغذائي، عن تأجيل العديد من اجتماعات الدستور الغذائي



cnc-maroc@onssa.gov.ma

www.onssa.gov.ma

شكرا على انتباهكم



cnc-maroc@onssa.gov.ma

www.onssa.gov.ma

شكرا على انتباهكم


