بالغ صحفي
إطالق نظام وطني جديد للترقيم وتحديد مسار الحيوانات


عملية هي األولى من نوعها بشمال افريقيا



السيد الوزير يعطي انطالقة المرحلة األولى من القرية المتنقلة لالستشارة الفالحية

ترأس السيد عزيز أخنوش ،وزير الفالحة والصيد البحري ،يوم الثالثاء  03فبراير  2015بالقطب الفالحي لبركان حفل
اطالق النظام الوطني الجديد لترقيم وتحديد مسار الحيوانات ،مرفوقا بوالي و عامل إقليم بركان والمدراء المركزيين
والجهويين والمنتخبين المحليين باإلضافة لمهنيي القطاع.
ويندرج هذا النظام الوطني الجديد لترقيم وتحديد مسار الحيوانات في إطار تنزيل اإلجراءات التي تضمنها مخطط المغرب
األخضر .ويعتمد هذا النظام ،األول من نوعه على مستوى شمال افريقيا،على استعمال تكنولوجيا متقدمة في هذا المجال

مبنية على ترقيم المواشي باستعمال حلقة الكترونية تعمل بالموجات االذاعية.

وستهم العملية قطيعي االبقار والجمال في مرحلة أولى حيث سيحمل كل رأس من الماشية حلقتين (حلقة عادية و حلقة
أخرى إلكترونية) تحمالن نفس الرقم الوطني.
ويتم تسجيل المعطيات الخاصة بالحيوانات المرقمة ومالكيها بواسطة قارئ خاص ويتم تضمينها في قاعدة المعطيات
الوطنية للترقيم.
وسيمكن جهاز الترقيم الجديد من تحسين فعالية تدبير برامج الصحة الحيوانية ومراقبة تطور مؤهالت القطيع .وسيتيح هذا
النظام تتبع مسار المواشي ومنتجاتها عبر كل مراحل االنتاج والتحويل والتوزيع ،وهو ما سيمكن من سحب المنتجات
المشكوك في أمرها من السوق والتي من شأنها أن تشكل تهديدا لصحة المستهلكين .كما سيمكن هذا النظام من تثمين
المنتجات الوطنية وانعاش تصديرها.
كما تم التوقيع على ثالث اتفاقيات مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب والفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء والهيئة الوطنية
للبياطرة.
وتحدد هذه االتفاقيات اإلطار والشروط العامة المحددة لعالقات الشراكة والتعاون لترقيم قطيع األبقار من خالل تنزيل هذا
النظام الوطني الجديد باإلضافة لاللتزامات كل األطراف المعنية .وتهدف ضمان ترقيم مجموع القطيع الوطني من األبقار

وتحديد مسارها وتتبع حركيتها والتوفر على قاعدة بيانات على المستوى الوطني بخصوص األبقار المرقمة وحول تربية
األبقار مما سيمكن من تتبع صحتها ومؤهالتها.
وخالل هذا اليوم ،أعطى السيد الوزير كذلك انطالقة المرحلة األولى للقرية المتنقلة لالستشارة الفالحية التي ينظمها المكتب
الوطني لالستشارة الفالحية كما قام بزيارة عدة مشاريع فالحية .ويتعلق األمر بإعطاء االنطالقة ألشغال بناء وحدة لتصنيع
أعالف الماشية وزيارة وحدة لتصنيع األجبان ووحدة لتعبئة الحوامض .كما أشرف بإحدى الضيعات الفالحية على عملية
ترقيم عدة أصناف من األبقار والجمال.
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