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 بالغ حصفي

  4 الوضعية احلالية للحمى القالعية: بالغ رمق

ىل حدود املكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات  قام  أ زيد من مليون ح بتلقي 9002فرباير 6الغذائية ا 

يف  ، اليت تسري بوترية جيدة،تلقيح ال بقار معلية ، حيث تدخلرأ س من ال بقار ضد مرض امحلى القالعية

طار امحلةل الوطنية التذكريية ضد هذا املرض اليت انطلقت مع بداية س نة   تلقيحنس بة  وبلغتهذا  .9002ا 

 مجيع يف العملية حيث تتواصل ،املائةيف  000 نس بة يف بعض ال قالمي كوجدة وبوجدور والعيون ال بقار

  .تغطية مجموع القطيع الوطين من ال بقارمن أ جل اململكة  هجات

ىل أ ن  بقار، ينظم املكتب،ويشار ا   محالت منتظمة بكيفية 9002منذ س نة  وهبدف حامية القطيع الوطين لل 

 . ال بقار قطيع مناعة تعزيز يف سامهي  مما ،القالعية امحلى مرض ضد ال بقار لتلقيح س نوية جمانية

جناح ي و  التابعني  التقنيني وال طباء البياطرةوكذا  ،خاصا )ة(بيطراي )ة(طبيبا 559امحلةلهذه سهر عىل ا 

ل ن  جماانحيث يس تفيد الكسابة من تلقيح أ بقارمه  للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،مكتب الوطين لل 

  اخلواص.تعويض البياطرة ب قاح و يتكفل ابملصاريف املتعلقة ابللاملكتب 

ىل  صابة بعض ال بقار مب الس نة عرفتهذه بداية أ ن يشار ا  مل  بسبب عرثة فريوس جديدامحلى القالعية رض ا 

وال ينتقل ا ىل  ، خاصة ال بقاراملاش ية يصيبوهو املرض اذلي  .9002يس بق هل التواجد ابملغرب قبل س نة 

  غري مبارشة. أ وسواء بطريقة مبارشة  اال نسان

ىل ذكل،  املصاحل البيطرية للمكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مبساعدة من تتدخل ا 

علهيا يف أ قل من مت القضاء يحيث ، القالعية للحمى وري عقب اكتشاف أ ي بؤرةشلك فالسلطات احمللية ب 

تالف ودفن مجيع ال بقارمن خالل ساعة  92  حلساسة للمرض املتواجدة ابلضيعة املعنيةواحليواانت ا املريضة ا 

 . عامتد مجموعة من اال جراءات الوقائيةوا

تالف الية للفالحني متعويضات  س يرصف الوطين للسالمة للمنتجات الغذائية املكتب ير ابذلكر أ نجد نظري ا 

 نسب اليت حتددو ، وفق القوانني اجلاري هبا العمل يف هذا اجملالوذكل  مرض امحلى القالعية، ماشيهتم بسبب

 لسو..اب هتاحسب نوع وسن وصنف املاش ية وتراعي أ مثن، اليت ختتلف التعويض

 

أنشئت بموجب  ؛الغاباتالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه و
صاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية واالستقاللية المالية وتمارس لحساب الدولة االختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك خاضعة لو ؛08-25القانون رقم 

 والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.
 212673997838+ /  212537676554+   : مصلحة التواصل
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