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مكنت امحلةل الوطنية التذكريية لتلقيح القطيع الوطين ل ألبقار ضد مرض امحلى القالعية ،اليت انطلقت يف
شهر يناير 1109كام اكن حمددا لها ،من تلقيح أأزيد من  500أألف ر أأسا من ا ألبقار ضد هذا املرض ،أأي ما
ميثل 17يف املائة من مجموع رؤوس ا ألبقار املس هتدف ،أأما فامي خيص بعض ا ألقالمي اليت جسلت هبا حاالت
للحمى القالعية فوصلت نس بة تغطية تلقيح القطيع اىل45يف املائة  43يف املائة و 31يف املائة بأأقالمي خريبكة
والفقيه بن صاحل وس يدي بنور عىل التوايل  .والزتاا معلية التلقيح مس مترة يف مجيع هجات اململكة لتغطية
مجموع القطيع الوطين من ا ألبقار.
هذا ،وتقوم املصاحل البيطرية للمكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مبساعدة من السلطات
احمللية ابلتدخل الفوري عقب اكتشاف أأي بؤرة ،حيث مت القضاء اىل حدود الساعة عىل تختلف البؤر اليت
مت اكتشافها عىل مس توى أأقالمي الفقيه بن صاحل وخريبكة وس يدي بنور وطنجة وقلعة الرساغنة .ومن بني
االجراءات اليت يمت القيام هبا من أأجل القضاء عىل البؤر واحلد من انتشار املرض تنظيف وتطهري الضيعات
املعنية مبواد مطهرة واحرتام تدابري السالمة البيولوجية دلخو وخروج ا ألشخاص مهنا ،وكذا اتالف ودفن
مجيع ا ألبقار واحليواانت احلساسة للمرض املتواجدة ابلضيعة املعنية ،حيث س يقوم املكتب يف نفس الس ياق
بدفع التعويضات املالية للفالحني عن ماشيهتم ابتداء من شهر فرباير وفق القوانني اجلاري هبا العمل يف هذا
اجملا  .وتتلف قةمة التعويض حسب نوع وسن وصنف املاش ية وزتراعي أأمثنة السوق.
وكشفت التحاليل اخملربية اليت مت اجراؤها يف املغرب وتأأكيدها بأأخرى أأجريت مبخربات دولية بأأن عرثة فريوس
مرض امحلى القالعية ايذي أأصاب ا ألبقار هذه الس نة جديد ومل يس بق هل التواجد ابملغرب قبل س نة 1109
 ،كام أأن عرثة هذا الفريوس تتواجد مبجموعة من ادلو االفريقية.

اىل ذكل ،كشفت التحاليل اخملربية اليت مت اجراءها عىل حيواانت مت الاشتباه ابصابهتا ابمحلى القالعية
متواجدة بعرش بؤر خلو هذه ا ألخرية من املرض.
جدير ابيذكر أأن مرض امحلى القالعية يعترب مرضا فريوس يا يصيب املاش ية وال ينتقل اىل االنسان وهو معد
ابلنس بة للحيواانت وخاصة ا ألبقار ،كام أأن اس هتالك املواد احليوانية (اللحم ومش تقاته ،احلليب
ومش تقاته )....،ال تشلك أأي خطرا عىل حصة املس هتكل.
ويشار اىل أأن املكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،وهبدف حامية القطيع الوطين ل ألبقار،
ينظم منذ س نة  1102بكيفية منتظمة محالت س نوية جمانية لتلقيح ا ألبقار ضد مرض امحلى القالعية ،مما
سامه يف تعايا مناعة قطيع ا ألبقار .ابالضافة ،وبفضل الاسرتاتيجية املعمتدة حملاربة هذا املرض ،تتوفر بالدان
عىل برانمج رمسي ملراقبة امحلى القالعية معمتد من طرف املنظمة العاملية للصحة احليوانية (.)OIE

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 االختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك
والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.
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