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 بالغ حصفي 

 ( 2 رمق )بالغالوضعية احلالية  القالعية:امحلى 

امحلى  من القضاء عىل بؤرائية ذللسالمة الصحية للمنتجات الغ للمكتب الوطيناملصاحل البيطرية  متكنت

طاروذكل  ،2019يناير 7ذ مند الأبقار عنمت اكتشافها  ليتا ستال  القالعية اجلهود اليت يمت بذلها من  يف ا 

قلميي هذه احلاالت  وظهرتالقالعية.  مرض امحلىأأجل الس يطرة الهنائية عىل  الفقيه بأأربع ضيعات بلك من ا 

ق، خريبكةو بن صاحل  ىل  ،لمي س يدي بنوروضيعة اب  ضافة ا  قلمي معزوةل ضيعةا   طنجة. اب 

الصحية مجيع التدابري بتنفيذ يقوم كام  ب،كثاحلاةل الصحية للقطيع الوطين عن  تتبععىل املكتب  سهري و 

 بيهنا:احمللية؛ ومن بتنس يق مع السلطات  الوقائية يف حيهنا

تالف • ىلبقار املصابة ابلضيعات املعنية الأ  ا   )الأغنام خرى احلساسةتالف احليواانت الأ ا   ابال ضافة ا 

  احرتازي؛ك جراء عنية ضيعات امل ابل  ضللمر  واملاعز(

  ؛مطهرةعات املصابة مبواد تنظيف وتطهري الضي   •

 السالمة البيولوجية دلخول وخروج الأشخاص واملعدات من الضيعات املعنية؛ تدابري احرتام  •

 تعزيز املراقبة الصحية ابملناطق املصابة وعىل الصعيد الوطين؛ •

 .رضملحول البؤر املصابة اب تلقيح الأبقار •

تذكريية  وطنية حبمةلرشع املكتب منذ بداية شهر يناير احلايل يف القيام  ةاال جراءات الوقائيهذه وابملوازاة مع 

مجموع تعمميها حاليا لتلقيح ، حيث يمت املناطق احلدودية والأقالمي املصابةمهت مكرحةل أأوىل  لتلقيح الأبقار

بقار  .القطيع الوطين للأ

ىل أأن املكتب الوطين للس ائية س يقوم بتعويض املربني املعنيني المة الصحية للمنتجات الغذوجتدر اال شارة ا 

 .يف هذا اجملال وفق القوانني اجلاري هبا العمل

 



 

 

 

 2014منذ س نة  الغذائية للمنتجات الصحية للسالمة الوطين املكتبينظم  ،الوطين القطيع حامية أأجل منو 

 . الأبقار قطيع مناعة تعزيز يف سامه مما القالعية، امحلى مرض ضد الأبقار لتلقيح س نوية التمح منتظمة بكيفية

 امحلى ملراقبة رمسي برانمج عىل بالدان تتوفر املرض، هذا حملاربة املعمتدة الاسرتاتيجية وبفضل ابال ضافة،

 .(OIE) احليوانية للصحة العاملية املنظمة طرف من معمتد القالعية

ىل تقلين  وال املاش يةيعترب مرضا فريوس يا يصيب  القالعيةامحلى  مرضابذلكر أأن ر جديو    عد  م  وهو  اال نسان ا 

 .الأبقار وخاصة للحيواانت ابلنس بة

 

 

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

، خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية واالستقاللية المالية وتمارس لحساب 08-25نون رقم بموجب القا بات أنشئتاوالغ

 .والنباتاتوالحفاظ على صحة الحيوانات  صحة المستهلكالدولة االختصاصات المتعلقة بحماية 

 0537676554/0673997838مصلحة التواصل    

communication@onssa.gov.ma/ www.onssa.gov.ma 

mailto:communication@onssa.gov.ma/
mailto:communication@onssa.gov.ma/
mailto:communication@onssa.gov.ma/
http://www.onssa.gov.ma/

