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 بالغ صحفي

 عيد األضحى: اإلستعدادات تتواصل لتهيئة مرور العيد في أحسن الظروف

 

 مليون رأس 6 إلى حدود الساعة بلغ عدد األضاحي المرقمة. 

  األغنام والماعز المهيأة لعيد االضحىخصص لبيع سوق م 03تهيئة 

  لمواكبة جميع الجوانب المتعلقة تظافر جهود جميع الهيئات المهنية المعنية

 بالعيد.

 

ترأسه  بالرباط، 9109يوليوز 9الثالثاء  يوماجتماع مع قرب حلول عيد األضحى، تم عقد 

 القروية والمياه والغاباتالسيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 

للمنتجات الغذائية، المكتب الوطني للسالمة الصحية  ؛بحضور الهيئات المعنية بهذه العملية

الجمعية ، والفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراءو ،هيئة الصيادلةواألطباء البياطرة،  هيئةو

 .دواجنال قطاعالفيدرالية البيمهنية ل، والوطنية لمربي األغنام والماعز

عيد  لمرور اتخاذهامختلف التدابير الضرورية التي تم لوقوف على مناسبة لجتماع ككل اال 

 الماضية.على غرار السنة  األضحى في أحسن الظروف

التي تم البدء في تنفيذها خالل األكهر الماضية تسجيل المربين  وقد كملت هذه التدابير

بة مياه كرب األضاحي، ومراقبة األدوية مراقو ترقيم األغنام والماعز،والمسمنين، و

 استعمالها في تغذية المواكي. تفاديلالدجاج فضالت  مسار البيطرية واألعالف ومراقبة
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 غناملأل المجاني ترقيمالالوقوف على مدى تقدم عملية  فقد تم خالل االجتماع ،هكذا 

تبع لتل ماضيةإطالقها على غرار السنة ال تم التي ،األضحى لعيد المخصصة والماعز

 . حاجةعند ال على مصدر األضحيةوالتعرف 

الوطنية  الحمراء والجمعية للحوم البيمهنية الفيدرالية هذه العملية يتم تنفيذها بكراكة مع

إكراف ومراقبة المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات تحت  لمربي األغنام والماعز

 .وزارة الفالحةبالمعنية والمصالح  الغذائية

والماعز نظرا  األغنام من رأس ماليين 8 حوالي ترقيم السنة هذه أن يتم المرتقب ومن

  .األضحىلالنخراط الكبير للكسابة في عملية التسجيل المخصصة لعيد 

عدد المربين وتجاوز  ،إلى حدود الساعة مليون رأس 6عدد األضاحي المرقمة  وقد بلغ

مقارنة  %29ألف، بزيادة بلغت  992 ة ألونساالمسجلين لدى المصالح البيطري والمسمنين

يوليوز  نهاية كهر  هذا وينتظر أن تنتهي عملية الترقيم .في نفس الفترة مع السنة الماضية

 .الجاري

إلى حدود اليوم، حيث تم  أونساأبرز نتائج عمليات المراقبة التي قامت بها مصالح  وتم تقديم

إخضاع وعينة من األعالف لتحليلها  063خرجة ميدانية للمراقبة وأخذ  033ب القيام 

ا إذن 03عينية من اللحوم للتحاليل للتأكد من خلوها من المضادات الحيوية ومنح  033

  .محاضر مخالفة وإحالتها على القضاء 5وتحرير  الدجاجمرور فضالت ل

 ،اقتراب عيد األضحى أكبر معة يروتب كما أكد مسؤولو أونسا على أن عملية المراقبة ستتم

من بينها وزارة الداخلية  الجهات المعنية مختلف بمراسلة أن المكتب قام أيضاإلى  ينمكير

وعلى أ سواء بالسوق الداخلي األدوية البيطرية على مراقبةالمن أجل تعزيز  والجمارك،

  مستوى الحدود.
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سوقا  21تهيئة  هذه السنة ة، سيتموعلى غرار السنة الماضية وبكراكة مع وزارة الداخلي

 لتقوية كبكة التسويق. ، وذلكأضيفت هذه السنة 8لبيع أضاحي العيد منها  امخصص إضافيا

 إطالق حملة " الجزار ديالي " لهذه السنة والتي تعنى بتكوين الجزارين المهنيين. جانب إلى

 وضع األضحى عيد ملع برنامج تنزيل بأن المكتب ولمواكبة ألونسا أكد المدير العامو

عبر وصالت تلفزية  متكامال من أجل التواصل مع الفالحين والمستهلكين ابرنامجا تواصلي

، كما وضع رهن إكارتهم الرقم األزرق وإذاعية ومطويات ووسائل التواصل االجتماعي

من أجل استقبال مختلف استفساراتهم يوميا من الساعة الثامنة صباحا إلى  3330330600

  ة الثامنة مساء.الساع

تأهبها واستعدادها لمواكبة جميع  لىع االجتماعأكدت جميع األطراف المكاركة في كما 

 التدابير حتى يمر هذا العيد في أحسن الظروف لدى المغاربة.

 

 ؛08-25أ نشئت مبوجب الرانون رمق  ؛ية الرروية وامليا  والغاابتاملكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة معومية، حتت وصاية وزارة الفالحة والصيد البحري والتن 

  واحلفا  ع ى حصة احليواتات والنباتات خاضعة لوصاية ادلوةل وممتتعة ابلشخصية املعنوية والاس تراللية املالية ومتارس حلساب ادلوةل الاختصاصات املتعلرة حبامية حصة املس هتكل

 212673997838+ /  212537676554+   : للتواصل

communication@onssa.gov.ma/ 

www.onssa.gov.ma :يوتوب /onssacom   / :فايس بوك @onssamaroc 
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