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 بالغ حصفي

 احلاةل الصحية للقطيع الوطين من الأغنام واملاعز جيدة :1440 الأحضىاس تعدادات عيد 

  أألف رأأس من الأغنام واملاعز 044ماليني و 7 حوايلترقمي 

  حالهتا عىل ال 04حترير  قضاءخمالفات وا 

 

طار الاس تعدادات لعيد الأحضى  رأأس( 74044444أألف ) 044يني ومال 7 حوايلمت ترقمي  ،0004يف ا 

من الأغنام واملاعز املعدة لعيد الأحضى4 يف حني جتاوز عدد ضيعات تربية وتسمني الأغنام واملاعز 

أألف، بزايدة  632ة املسجةل دلى املصاحل البيطرية للمكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائي

ماليني رأأس من الأغنام  8مقارنة مع الس نة املاضية4 ومن املرتقب أأن يمت ترقمي حوايل  %70بلغت 

واملاعز مع هناية الفرتة اخملصصة لهذه العملية، وذكل ابلنظر لالخنراط الكبري للكسابة يف معلية التسجيل 

 .شهر يوليوز اجلاري حيث من املنتظر أأن تنهتيي هناية الأحضى،اخملصصة لعيد 

، اذلي يرشف عليه املكتب الوطين 0004وعىل غرار الس نة املاضية، يتضمن برانمج معل عيد الأحضى

للمنتجات الغذائية، مجموعة من ال جراءات مهنا تسجيل املربني وترقمي الأغنام واملاعز،  الصحية للسالمة

الأعالف ومراقبة فضالت ادلجاج عند مغادرهتا ومراقبة مياه رشب الأضايح، ومراقبة الأدوية البيطرية و 

 من الضيعات وكذا عند وصولها لوهجهتا لتفادي اس تعاملها يف تسمني املاش ية4

ىل حدود   380معلية مراقبة ميدانية وأأخذ  258من القيام بـ يوليوز اجلاري  62ومتكنت مصاحل أأونسا ا 

ض مياه رشب عينة 65أأخذ و ، عينة من الأعالف لتحليلها خضاع  ايح لتحليلها،للأ عينة من  544وا 

، وعىل ادلجاجرخصة ملرور فضالت 330اللحوم للتحاليل للتأأكد من خلوها من املضادات احليوية ومنح 

ثرها مت حترير حالهتا عىل القضاء4 وتتوزع اخملالفات اليت مت تسجلهيا بني ضبط  04 ا  حمارض خمالفة وا 

حالت 3دوية البيطرية بدون ترخيص، حيث مت تسجيل اس تعامل فضالت ادلجاج يف التسمني وبيع الأ 



 

 
 

حالت لبيع الأدوية 7لس تعامل فضالت ادلجاج يف تسمني املاش ية جبهة ادلار البيضاء والرابط، ورصد 

–البيطرية جمهوةل املصدر وبدون رخصة وسط أأسواق املاش ية الأس بوعية ابجلهة الرشقية وهجة مراكش 

 القنيطرة وهجة بين مالل خنيفرة4-سال -أ سفي وهجة الرابط 

ضافيا خمصصا لبيع أأضايح العيد مهنا  34وبرشاكة مع وزارة ادلاخلية، سيمت هذه الس نة هتيئة   8سوقا ا 

طالق محةل " الأغنام واملاعز أأسواق أأضيفت هذه الس نة، وذكل لتقوية ش بكة تسويق ىل جانب ا  4 ا 

 .جلزارين املهنينياجلزار داييل " لهذه الس نة واليت تُعىن بتكوين ا"

لرد عىل اس تفسارات اابملداومة خالل فرتة العيد من أأجل  طبيب وتقين بيطري 344 وس يقوم أأزيد من 

لكرتوين لأونسا4 كام يتوفر  املس هتلكني واس تقبال شاكايهتم، حيث سيمت نرش أأرقام هواتفهم عىل املوقع ال 

ت املواطنني يوميا من الساعة الثامنة املكتب عىل مركز للتواصل يس تقبل مجيع اس تفسارات وشاكاي

ىل الثامنة مساء عىل الرمق   4 4840443237صباحا ا 

ىل عمل الرأأي العام الوطين   احلاةل الصحية للقطيع الوطين من الأغنام واملاعز جيدة4بأأن ويهنيي املكتب ا 

خلني من جدير ابذلكر أأن الهتييء ملرور عيد الأحضى يف أأحسن الظروف يعرف اخنراط مجيع املتد

مؤسسات وهيأ ت همنية؛ هيئة الأطباء البياطرة، وهيئة الصيادةل، والفيدرالية البميهنية للحوم امحلراء، 

 .وامجلعية الوطنية ملريب الأغنام واملاعز، والفيدرالية البميهنية لقطاع ادلواجن

 

 

 

 
؛ خاضعة لوصاية 08-25زارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابت؛ أأنشئت مبوجب القانون رمق املكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة معومية، حتت وصاية و 

 حصة احليواانت والنبااتت4 ادلوةل وممتتعة ابلشخصية املعنوية والاس تقاللية املالية ومتارس حلساب ادلوةل الاختصاصات املتعلقة حبامية حصة املس هتكل واحلفاظ عىل
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