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 واتخاذ تدابير احترازية مطمئنة  الدواجنقطاع الحالة الصحية ل
 البرنامج الوطني لليقظة الصحية إطارفي 

 

بعد و ،(ONSSA)في إطار اليقظة الصحية التي يقوم بها المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 
 ةوضراالديد شلمرض أنفلونزا الطيور  بؤرةاإلعالن من طـرف المنظمة العالميـة للصحة الحيوانية عن ظهـور 

بعض في  H5N8وكذا بعض الحاالت المرضية من نوع  H7N1من نوع  بالجزائر عند الطيور المهاجرة
اءات االحترازية باتخاذ مجموعة من اإلجر على الفور هذا المكتب قام ،عند الطيور المهاجرة ةاألوروبي الدول

 .هذا المرض إلى المغربدخول تفادي بهدف 

لوطني على الصعيد االمعمول به اإلجراءات في إطار نظام المراقبة الصحية للقطيع الوطني  وتدخل هذه
قطيع. لل حيةلصتهدف إلى حماية الثروة الحيوانية الوطنية من كل خطر قد يشكل تهديدا للسالمة ا، ووبالحدود

 لتابعةاطرية البيالمصالح وتتم المراقبة الميدانية على الصعيد الوطني وبالمناطق الحدودية من طرف كل من 
 صطرة الخواالبيا( و...، بتعاون مع المصالح المعنية )الجمارك، الدرك الملكي، السلطات المحلية، لهذا المكتب

 لقطاع الدواجن. والفيدرالية البيمهنية

ر تدابياذ الباتخ ورسيق محاربة أنفلونزا الطيالمركز الرئيسي لتن عد استشارةب ، قام هذا المكتبطارهذا اإلفي و

 :التاليةاالحترازية 

 ية حالةبهدف الرصد المبكر ألبالجهة الشرقية الصحية على الصعيد الوطني وخاصة المراقبة  تعزيز 

 ؛حينهاواتخاذ التدابير الصحية الالزمة في  امشتبه فيه

  لمياه لسامية المندوبية الالمصالح المعنية ب من طرفتعزيز مراقبة الطيور المهاجرة بالمناطق الرطبة

 ؛بتعاون مع المصالح البيطرية والغابات ومحاربة التصحر

  ع دخول، مع من، ...(الدرك الملكي، الجماركالمعنية ) مصالحالتقوية المراقبة بالحدود من طرف 

 ا واألدوات المستعملة في تربية الدواجن؛ الطيور ومنتجاته

  تعزيز إجراءات السالمة البيولوجية(biosécurité)  رف طمن  الدواجنتربية والنظافة في وحدات

 المربين؛

 ،مال .( ومنع استع.تقوية مراقبة وسائل نقل الدواجن من طرف المصالح المعنية )الدرك الملكي

 للقوانين الجاري بها العمل؛األقفاص الخشبية لنقل الدواجن طبقا 

 القيام  ن أجلتعبئة المختبرات الجهوية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية م

 بتشخيص المرض بالسرعة الالزمة؛ 

  العالمييور على الصعيد الجهوي ولمرض انفلونزا الطالتتبع المستمر للحالة الوبائية. 

البيض و وم الدواجنلح استهالكوأن  الحالة الصحية لقطيع الدواجن عاديةأن الرأي العام  يطمئنن المكتب إ 

 .ستهلكالمعلى  خطر ال يشكل أي البيطرية مراقبةالخاضعة لل من لحوم الدواجنالمشتقة  كل المنتجات الغذائيةو

 

mailto:communication@onssa.gov.ma

