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 بالغ حصفي

طار الا يف واملاعزمن ال غنام  رأ سليون م 5.8 ترقمي س تعدادات لعيد ال حضى ا 

1442   (2021): 

 ويمت تتبعها عن قرب احلاةل الصحية للقطيع جيدة 

  الرتقمي متواصةلمعلية 

 
  
طار الا   راءالفيدرالية البميهنية للحوم امحل قامت 1442س تعدادات لعيد ال حضىيف ا 

 2021ونيو ي 17و أ بريل  17بني  خالل الفرتة ماامجلعية املغربية ملريب ال غنام واملاعز و 

 عهدت وزارة ثحي، للعيدا سميهنيمت ت  اليت واملاعزال غنام  رأ س من ليونم  5.8برتقمي 

ز واملاع ل غنامالقيام بعملية ترقمي افيدراليتني لل  ياه والغاابتالفالحة والصيد البحري وامل 

رشاف  ،ال حضىاملعدة لعيد   ئيةاملكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذاحتت ا 

 سري معلية الرتقمي. عىل، اذلي يسهر أ ونسا

واسطة بحضى ترقمي مجيع ال غنام واملاعز املعدة لعيد ال   الس نوات املاضية سيمتعىل غرار و 

ىل عبارة "عيداليت صفراء الالستيكية البلقة احل  ال حضى" حتمل رمقا تسلسليا ابل ضافة ا 

ىل تدخل معلية الرتقميو  وجمسم رأ س كبش.  جراءات أ خرى ج ا   طرف خذة منمتانب ا 

طار الاس تعدادات لعيد ال حضى بدمع من وزارة الفالحة أ ونسا ىل ال شارة وجتدر. يف ا   نأ   ا 

 .الوطين الصعيد عىل متواصةل للعيد املعدة واملاعز غنامال   ترقمي معلية

   
ىل ذكل،  ضيعة 240.000من أ زيد  بتسجيلاكنت املصاحل البيطرية للمكتب قد قامت ا 

ىلكام ، واملاعز لرتبية وتسمني ال غنام  660بأ خذ ما مجموعه 2021ونيوي 18 حدود قامت ا 



 

خضاعها للتحاليل  املواد املعدة لتغذية احليواانت عينة من359وعينة من اللحوم  من أ جل ا 

  .اخملربية

الت تنقالت فضقبة مرا وكذاويضم برانمج عيد ال حضى أ يضا مراقبة مياه رشب ال ضايح  

سار.امل تتبع  هبدفاملصاحل البيطرية للمكتب  تقدمهادلجاج اليت تمت عرب ترخيص مس بق 

  

 مبجموع الرتاب للقطيع الوطين جيدة ويمت تتبعها عن قرباحلاةل الصحية  أ ن ابذلكرجدير  

 .صخلوااالوطين من طرف خمتلف املصاحل البيطرية ل ونسا ابلتعاون مع ال طباء البياطرة 

 

 

د والصي المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفالحة

ضعة لوصاية الدولة خا ؛08-25أنشئت بموجب القانون رقم  ؛والغابات البحري والتنمية القروية والمياه

تصاصات وتمارس لحساب الدولة، مع مراعاة االخ .ومتمتعة بالشخصية المعنوية واالستقاللية المالية 

حة على ص الممنوحة بموجب التشريعات والقوانين إلى جهات حكومية أخرى، االختصاصات المتعلقة بالحفاظ

 بحماية وحماية صحة المستهلك. والنباتاتالحيوانات 

 

 

 


