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 بالغ صحفي
 

 لتحصين القطيع الوطني املاشيةتلقيح  يواصل حمالتأونسا 

 

  من األغنام واملاعز ضد مرض طاعون  رأسامليون  7,19 وأزيد من القالعية من األبقار ضد الحمى  رأسا مليون  1,7تلقيح أزيد من

 ؛ املجترات الصغيرة وداء الجدري 

 للقطيع؛الت تلقيح املاشية من أجل بلوغ تغطية شاملة تمديد حم  

  تم ترقيم   2022ماي   16 الى غاية .(1443) 2022املعدة لعيد األضحى املبارك رأس من األغنام واملاعز ماليين  7من املرتقب ترقيم

 ماليين رأس3

 .الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة 

 

الحملة الوطنية التذكيرية لتلقيح قطيع األبقار ضد الحمى القالعية « أونسا»يواصل املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 

 .والحملة التذكيرية لتلقيح األغنام واملاعز ضد مرض طاعون املجترات الصغيرة وداء الجدري عند األغناموترقيمه 

 473.965وترقيم رأسا من األبقار ضد الحمى القالعية  235 .716. 1مكنت عملية تلقيح القطيع الوطني من تحصين، 2022ماي  16حدود والى 

طاعون ضد  ملاعزمن ا ارأس 3.606.627و  الجدري داء و  ضد مرض طاعون املجترات الصغيرة األغناممن  16.102.681عالوة على تلقيح  ،رأس

 الصغيرة.املجترات 

تم مواصلة تنفيذ هذه الحمالت الوقائية الوطنية بكل جهات اململكة باملجان لفائدة جميع املربين من طرف املصالح البيطرية اإلقليمية تو 

  .واألطباء البياطرة الخواص املنتدبين بتعاون مع السلطات املحلية والهيئة الوطنية لألطباء البياطرة ألونسا

بمختلف جهات تم تمديد حمالت تلقيح املاشية ، فقد من االبقار واالغنام واملاعزالوطني من أجل بلوغ تغطية شاملة للقطيع و  الصددوفي هذا 

 وأقاليم اململكة. 

بهدف تعزيز مناعة القطيع والحفاظ على الحالة الصحية للرصيد الوقائية املكتب يدعو جميع املربين لالنخراط في هذه الحمالت فإن ، وعليه

 الحيواني.

 242.000بتسجيل أزيد من  2022املصالح البيطرية للمكتب منذ شهر يناير قامت  ،(2022) 1443 املبارك في إطار االستعدادات لعيد األضحىو

والتي انطلقت منذ بداية شهر  بمختلف جهات اململكةاألغنام واملاعز  عملية ترقيم يشرف أونسا علىكما  .تربية وتسمين األغنام واملاعز ضيعة

مازالت مستمرة   ويتم تنفيذها باملجان لفائدة جميع املربين هذه العملية    .2022ماي  16ية االى غ رأس يينمال  3حيث تم ترقيم  ،2022أبريل 

  على غرار السنة املاضية.من األغنام واملاعز ماليين رأس  7لي اومن املرتقب أن تشمل حو واملسمنين، 

بع تشمل على الخصوص مراقبة األغنام واملاعز ومع اقتراب عيد األضحى، يقوم املكتب بتعزيز عمليات املراقبة والتت وباإلضافة إلى عملية ترقيم

 جودة مياه شرب األضاحي وأعالف املاشية واألدوية املستعملة في الضيعات ووحدات التسمين، عالوة إلى مراقبة فضالت الدجاج التي تتم عبر

 ترخيص مسبق من املصالح البيطرية للمكتب بهدف تتبع مسارها.

بمجموع التراب الوطني من طرف مختلف املصالح  وباستمرار ويتم تتبعها عن قرب جيدةجدير بالذكر أن الحالة الصحية للقطيع الوطني 

 .املحلية والسلطات البياطرة الخواص األطباءبالتعاون مع  ألونساالبيطرية 

 
؛ خاضعة لوصاية الدولة 08-25القروية واملياه والغابات؛ أنشئت بموجب القانون رقم املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية 

 حيوانات والنباتات.ومتمتعة بالشخصية املعنوية واالستقاللية املالية وتمارس لحساب الدولة االختصاصات املتعلقة بحماية صحة املستهلك والحفاظ على صحة ال
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