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 بالغ صحفي

 وتوسيعه ة الحمى القالعيةطني لمحاربالو نامجالبر مواصلة: القالعية الحمى مرض
 والماعز األغنام ليشمل

 ؛ المرض هذا ضد تذكيرية لألبقارتلقيح  حملةإطالق   -
 .والماعز لألغنام وقائية تلقيح حملةإطالق  -

 
 ظهرتأ، زاألغنام والماعي من األبقار وطنللقطيع الوالحالة الصحية  إطار تتبعفي 

البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة   لمصالحا مؤخرا ي قامت بهاالتالميدانية التحريات 
والماعز  األغنام بعض صفوف  حاالت عرج في وجودائية " أونسا" ذالصحية للمنتجات الغ

فوف في صت لوفيااحاالت  جيلتسمع  حالتها الصحيةعلى  طورةخ تشكلأن  دون البالغة
هذه تم تسجيل قد و. اواحد اشهر فوق سنهاال يالتي خاصة  رةصغيال األغنام والماعز

 .القنيطرة –سال  -الشرقية والرباط ة والجه مكناس، -فاس  جهات بكل من أساسا االتالح
 
 عمقم تشخيص إجراءب ونساأل البيطرية صالحلما قامتالوفيات،  هذه تسجيل بعد مباشرةو

 .نيةواستطالعات ميدا تقصيات خالل من ،األسباب تحديدجل ن أم نيالوط على المستوى
 فيروس الحمى القالعيةت أن عثرة كشف معمقة مخبرية تحليالت إجراء تم ،هازاة معاووبالم
 عام بداية في بت األبقاراالتي أص فسها تلكنهي  والماعز األغنامأصابت بعض التي 

  برنامجال زيلتنبالمكتب قام ث يح ،"O / EA-3 (East Africa)" فيروس أي، 2019
لدى  المرض هذا على السيطرةمن  نمك مما ،الفور علىطني لمحاربة الحمى القالعية الو

 3 ب لقطيع االبقار الذي يقدر شاملةتلقيح بفضل حملة  ذلكو ،الوطني المستوى علىاألبقار 
 .رأس ماليين

 
 

الذي يصيب بشكل رئيسي األبقار، يتسب في  "الحمى القالعية" شار إلى أن هذا المرض ي
يمكن أن تكون كبيرة إذا لم يتم  ...() وفيات، انخفاض في إنتاج الحليب، أضرار اقتصادية

وجود هذا المرض عن  تم اإلعالنسبق وأن وقد   .الالزمة للقضاء عليه اإلجراءات اتخاذ
 . 2018سنة  عض دول المنطقةبب
 
 

ن تظهر عليها ون أللفيروس د حاملة تكونقد  م والماعز األغنا فإن ،وة على ذلكعال
 / O) م والماعزالتي أصابت األغناالجديدة  العثرةاال ان خاصية هذه  .األعراض السريرية
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EA-3) األغنام وفيات في صفوف  سببت على أنقادرة  من الخارج،غرب لمل، التي دخلت
شية الماة بيترل لنمط التوسعي نظرا لالظاهرة   هذه تتزايدوقد . حديثي الوالدة والماعز
شية الماتربية بعلقة تمال من بينها بعض األمراض أخرى عوامل باإلضافة إلى وتنقلها

 تربية ر بالذكر أنجدي .يةالمناخ الظروفكذا و( الطفيلية واألمراض المعوية تسمماتال)
 .عواملمجموعة من ال بسببوفيات لل نسب ضعيفةتسجيل دة عاتعرف  والماعز األغنام

 
الذي البقار عند ابة  الحمى  القالعية لمحار  البرنامج الوطني ار مواصلة تنزيلفي إطوهذا 

 سيتم توسيع ، 2019خالل يناير لمغرب با الجديدة ظهور هذه العثرة الفيروسية مند وضع
تاريخ ، المقبل يونيوشهر  من ابتداء األغنام  والماعز مللتشمحاربة هذا المرض  جراءاتإ

 .الفيروس امحاربة هذل ،سباالمن اللقاحب التوصل
 
 : بتنفيذخصوصا  تتمثل هذه اإلجراءاتو
 
 ؛مناعتها تعزيز بهدف مرض الحمى القالعية ضد تذكيرية لألبقارتلقيح  حملة -
 .رةالعث هذه ضد والماعز لألغناموقائية  حملة تلقيح 
 

خواص اطرة الالبي باءاألط طرف من ماشيتهممن تلقيح  مجانا ونتفيد المربسيسو ،هذا
في صفوف  يات غير طبيعيةوف يسجلونين الذين المرب ك فإنلذل. نساألو البيطريةوالمصالح 

 .ة ألونسامصلحة بيطرية إقليمية تابع بأقرب االتصال إلى مدعون والماعز األغنام
 
 إلى ينتقل وال بالحيوانات خاص مرض هو القالعية الحمى مرض أن إلى اإلشارة تجدرو

 واألغنام للماشية الصحية الحالة بأن المكتب إلى علم الرأي العام. كما ينهي نساناإل
 . كثب عن مراقبته يتم الصحي الوضع وأنعام بشكل  مرضية والماعز

 

بموجب  أنشئت ؛والمياه والغابات والتنمية القروية المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفالحة والصيد البحري

 صحة المستهلكاالختصاصات المتعلقة بحماية معنوية واالستقاللية المالية وتمارس لحساب الدولة خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية ال ؛08-25القانون رقم 

 .والنباتاتوالحفاظ على صحة الحيوانات 

 212673997838+ /  212537676554+   : مصلحة التواصل
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