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 بالغ حصفي

 3: بالغ رمق لقالعيةوضعية احلالية للحمى اال

 

بقار الوطين قطيعال يح ق ل لت تذكريية طنية ال لو امحلةل ا نتمك  اليت انطلقت يف  ،ضد مرض امحلى القالعية للأ

أأي ما  ،هذا املرضمن الأبقار ضد  ارأأس أألف 500تلقيح أأزيد من من ، لها حمددااكن كام  1109هر ينايرش 

حاالت ا ت هببعض الأقالمي اليت جسل ، أأما فامي خيصؤوس الأبقار املس هتدفمن مجموع ر  يف املائة17ميثل 

ىل  لقطيعاتلقيح نس بة تغطية  فوصلتللحمى القالعية   كةخريب ميبأأقالاملائة  يف 31يف املائة و 43يف املائة 45ا 

لتغطية  اململكة اتهجة يف مجيع ر متمس  معلية التلقيح زتاا  وال  . عىل التوايل ي بنورس يدو  الفقيه بن صاحلو 

 .القطيع الوطين من الأبقار مجموع

 السلطات من مبساعدةجات الغذائية للمنتحية الص  احل البيطرية للمكتب الوطين للسالمةصامل متقو و ، ذاه

ىل حدود الساعة القضاءمت حيث ، اكتشاف أأي بؤرة قبفوري عال ابلتدخل احمللية اليت   تختلف البؤرعىل ا 

بني . ومن جة وقلعة الرساغنةاكتشافها عىل مس توى أأقالمي الفقيه بن صاحل وخريبكة وس يدي بنور وطنمت 

نظيف وتطهري الضيعات ت  املرض رواحلد من انتشا بؤرال  عىل القضاءمن أأجل  م هبااالقييمت اال جراءات اليت 

تالفذا ك، و مهنا الأشخاص وخروج دلخو  البيولوجية السالمة واحرتام تدابرياملعنية مبواد مطهرة   ودفن ا 

 قيف نفس الس يا قوم املكتب، حيث س يابلضيعة املعنية ةاملتواجداحلساسة للمرض اانت بقار واحليو مجيع الأ 

وفق القوانني اجلاري هبا العمل يف هذا  ربايرفداء من شهر تفالحني عن ماشيهتم اب لل دفع التعويضات املاليةب

 السوق. ةمثنأأ صنف املاش ية وزتراعي و سن نوع و تلف قةمة التعويض حسب وت  .اجملا 

جراؤهاوكشفت التحاليل اخملربية اليت مت  فريوس  عرثةن بأأ دولية  خرباتأأجريت مب ىبأأخر  يف املغرب وتأأكيدها ا 

 1109س نة  قبلابملغرب التواجد جديد ومل يس بق هل ذه الس نة ه بقارى القالعية ايذي أأصاب الأ مرض امحل

  ة.تواجد مبجموعة من ادلو  اال فريقيت فريوس ال ، كام أأن عرثة هذا



 

 

ىل ذكل جراء اخملربيةالتحاليل ت كشف ،ا  صابهتا ابمحلى القالعية حيواانتها عىل اليت مت ا   مت الاشتباه اب 

 املرض.من  لو هذه الأخريةخ بؤر  بعرش  متواجدة

ىل تقلين  وال املاش يةيعترب مرضا فريوس يا يصيب  القالعيةامحلى  مرضابيذكر أأن ر جدي  عد  م  وهو  ال نسانا ا 

 ليب، احل قاتهمش تو  )اللحمك املواد احليوانية س هتالكام أأن ا،  الأبقار وخاصة للحيواانت ابلنس بة

 س هتكل.خطرا عىل حصة امل ي تشلك أأ ال ....( ،ش تقاتهوم 

ىل بقار،وطين وهبدف حامية القطيع ال ،الغذائية للمنتجات الصحية للسالمة الوطين املكتب أأن ويشار ا   للأ

 مما ،القالعية امحلى مرض ضد الأبقار لتلقيح جمانية س نوية التمح منتظمة بكيفية 1102منذ س نة  ينظم

 بالدان تتوفر املرض، هذا حملاربة املعمتدة يةالاسرتاتيج  وبفضل ابال ضافة،. الأبقار قطيع مناعة تعايا يف سامه

 .(OIE) احليوانية للصحة العاملية ةاملنظم طرف من معمتد القالعية امحلى ملراقبة رمسي برانمج عىل

 

 

 

 

بموجب  أنشئت ؛والمياه والغابات والتنمية القروية المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفالحة والصيد البحري
 صحة المستهلكاالختصاصات المتعلقة بحماية خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية واالستقاللية المالية وتمارس لحساب الدولة  ؛08-25القانون رقم 

 .والنباتاتوالحفاظ على صحة الحيوانات 
 212673997838+ /  212537676554+   : مصلحة التواصل
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