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بالغ حصفي
ترقمي 5.8مليون رأس من الغنام واملاعز يف اطار الاس تعدادات لعيد الحضى
: (2021) 1442
 احلاةل الصحية للقطيع جيدة ويمت تتبعها عن قرب
 معلية الرتقمي متواصةل
يف اطار الاس تعدادات لعيد الحضى 1442قامت الفيدرالية البميهنية للحوم امحلراء
وامجلعية املغربية ملريب الغنام واملاعز خالل الفرتة ما بني 17أبريل و  17يونيو 2021
برتقمي  5.8مليون رأس من الغنام واملاعز اليت يمت تسميهنا للعيد ،حيث عهدت وزارة
الفالحة والصيد البحري واملياه والغاابت للفيدراليتني القيام بعملية ترقمي الغنام واملاعز
املعدة لعيد الحضى ،حتت ارشاف املكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
أونسا ،اذلي يسهر عىل سري معلية الرتقمي.
وعىل غرار الس نوات املاضية سيمت ترقمي مجيع الغنام واملاعز املعدة لعيد الحضى بواسطة
احللقة البالستيكية الصفراء اليت حتمل رمقا تسلسليا ابلضافة اىل عبارة "عيد الحضى"
وجمسم رأس كبش .وتدخل معلية الرتقمي اىل جانب اجراءات أخرى متخذة من طرف
أونسا بدمع من وزارة الفالحة يف اطار الاس تعدادات لعيد الحضى .وجتدر الشارة اىل أن
معلية ترقمي الغنام واملاعز املعدة للعيد متواصةل عىل الصعيد الوطين.
اىل ذكل ،اكنت املصاحل البيطرية للمكتب قد قامت بتسجيل أزيد من 240.000ضيعة
لرتبية وتسمني الغنام واملاعز ،كام قامت اىل حدود  18يونيو 2021بأخذ ما مجموعه660

عينة من اللحوم و359عينة من املواد املعدة لتغذية احليواانت من أجل اخضاعها للتحاليل
اخملربية.
ويضم برانمج عيد الحضى أيضا مراقبة مياه رشب الضايح وكذا مراقبة تنقالت فضالت
ادلجاج اليت تمت عرب ترخيص مس بق تقدمه املصاحل البيطرية للمكتب هبدف تتبع املسار.
جدير ابذلكر أن احلاةل الصحية للقطيع الوطين جيدة ويمت تتبعها عن قرب مبجموع الرتاب
الوطين من طرف خمتلف املصاحل البيطرية لونسا ابلتعاون مع الطباء البياطرة اخلواص.
المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية ،تحت وصاية وزارة الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ أنشئت بموجب القانون رقم 25-08؛ خاضعة لوصاية الدولة
ومتمتعة بالشخصية المعنوية واالستقاللية المالية  .وتمارس لحساب الدولة ،مع مراعاة االختصاصات
الممنوحة بموجب التشريعات والقوانين إلى جهات حكومية أخرى ،االختصاصات المتعلقة بالحفاظ على صحة
الحيوانات والنباتات بحماية وحماية صحة المستهلك.

