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من رجب  25صادر في   1050.18قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم

 .عند الغنم ( يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة داء الحمى الرشحية2018أبريل  12) 1439

 (640 ، ص14/02/2019بتاريخ   6752رقم    )ج ر

 

 وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،

( المتعلق 1977سبتمبر  19)  1397شوال 5الصادر في  1.75.292بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

 3الداجنة من األمراض المعدية كما تم تغييره وتتميمه، والسيما الفصول باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات 

 منه؛ 7و 6و 5و

القاضي بإحداث المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه  25.08وعلى القانون رقم 

 ؛ منه 2لمادة (، وال سيما ا2009فبراير  18) 1430من صفر  22بتاريخ  1.09.20الظهير الشريف رقم 

 وبعد استطالع رأي وزير االقتصاد والمالية، 

 

 

 قرر ما يلي:

 

 

 مقتضيات عامة:  الباب األول

 

عند الغنم والذي يُنجزه، طبقا لمقتضيات  يجب أن يُودَع، فورا، التصريح بداء الحمى الرشحيةالمادة األولى: 

، األشخاص المنصوص عليهم في 1.75.292من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم  3الفصل 

الفصل المذكور وكذا البياطرة المفتشون بالمجازر والمختبرات أثناء معاينة أعراض سريرية لداء الحمى الرشحية 

ن الحي أو عالمات هذا الداء على قصبة الحيوان، بما في ذلك خالل تشريح أو تشخيص عند الغنم على الحيوا

تجريبي، لدى المصلحة البيطرية للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد الحيوان 

 المصاب أو المشكوك في إصابته بداء الحمى الرشحية عند الغنم.

التصريح هوية مالك الحيوان أو حائزه وأن يتضمن البيانات التي تمكن من التعرف على الحيوان يجب أن يبين هذا 

المذكور وعلى الضيعة المعنية. ويجب أن يُعد وفق النموذج الُمَسلم لهذا الغرض من قبل المصلحة البيطرية التابعة 

 للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية السالفة الذكر.

 : يراد في مدلول هذا القرار بالمصطلحات اآلتية ما يلي: 2مادة ال

 : كل حيوان ينتمي إلى أصناف الحيوانات المجترة، خاصة األبقار واألغنام والماعز؛حيوان حساس (1

الحمى الحساسة لداء : كل حيوان ينتمي إلى صنف من أصناف الحيوانات حيوان مشتبه في إصابته بالداء (2

عند الغنم تظهر عليه أعراض سريرية أو جروح أو هما معا قبل موته أو بعده تمكن من االشتباه  الرشحية

 ؛الحمى الرشحيةبوجود داء 

 ؛عند الغنم الحمى الرشحية تشخيص تأكيد داءأنجز في شأنه : كل حيوان حساس حيوان مصاب (3

 غير مباشرة لفيروس داء الحمى الرشحيةبطريقة : كل حيوان حساس تعرض مباشرة أو ىمعدحيوان  (4

 ؛عند الغنم

: كل حشرة تنتمي إلى فصيلة البعوضيات أو كل صنف أخر من الحشرات يمكن أن حشرة ناقلة للمرض (5

 ؛عند الغنم اء الحمى الرشحيةدينقل فيروس 
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مالكها أم ، سواء كان على حيواناتوإن مؤقتا،  ،كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول :حائز الحيوانات (6

 في سوق ما؛ وجودها، بما في ذلك أثناء نقلها أو أثناء ال

أو حيازتها أو مناولتها، بما في ذلك  الحيواناتكل مكان تتم فيه، بصفة مؤقتة أو دائمة، تربية  :ضيعة (7

 المجازر ووسائل النقل؛عدا  ، مامحمية قنص أو سيرك أو حديقة حيوانات أو سوق

 ؛اتتسبب موت الحيوان : كل عملية، غير الذبح،قتل (8

 داء الحمى الرشحيةنمط مصلي لفيروس كل  :لفيروس داء الحمى الرشحية عند الغنم نمط مصلي جديد (9

أو بعد أن عاود نمط مصلي لداء الحمى الرشحية مرة على صعيد التراب الوطني  ألولتم اكتشافه  عند الغنم

  التراب الوطني. الظهور بعدما تم القضاء عليه على صيعدعند الغنم 

من الظهير الشريف بمثابة قانون  5في الفصل  المنصوص عليهاالخاصة و: تشمل التدابير التكميلية 3المادة 

 ما يلي:عند الغنم  ، بالنسبة لداء الحمى الرشحية1.75.292السالف الذكر رقم 

 الحيوانات الحساسة؛  عند الغنم بالنسبةمراقبة الوضع الوبائي لداء الحمى الرشحية  (1

 الصحية؛ بالشرطةالتدابير الخاصة  (2

 احتواء انتشار الداء.  من أجلحيوانات التلقيح  (3

يجب على حائزي الحيوانات، أثناء تطبيق التدابير المشار إليها أعاله، أن يتخذوا، تحت مسؤوليتهم، كل االجراءات 

 الضرورية التي تمكن من المساعدة على إنجاز التدابير المذكورة، وال سيما ضمان تثبيت حيواناتهم. 
 

 عند الغنم  مراقبة الوضع الوبائي لداء الحمى الرشحية:  الباب الثاني

 

 ، على الخصوص:عند الغنم تتضمن مراقبة الوضع الوبائي لداء الحمى الرشحية : 4المادة 

زيارات منتظمة للحيوانات تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات  (1

 الغذائية وبياطرة القطاع الخاص المتوفرون على االنتداب الصحي في األسواق والضيعات والمجازر

الة االشتباه في وجود وبصفة عامة، في كل أماكن تجمع الحيوانات المذكورة. في حوالمراكز الحدودية، 

، يجب أن تقوم المصالح البيطرية أو بياطرة القطاع الخاص المتوفرون على عند الغنم داء الحمى الرشحية

 االنتداب الصحي بأخذ العينات؛ 

تحقيق وبائي تقوم به المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية وبياطرة  (2

 اص المتوفرون على االنتداب الصحي؛القطاع الخ

 ؛تحليل العينات التي تم أخذها خالل الزيارات والتحقيقات الوبائية المذكورة أعاله (3

تشمل الحشرات الناقلة لألمراض، وذلك باستعمال كل الطرق، بما مراقبة مراقبة سلوك الحشرات التي  (4

 في ذلك نصب مصايد في المناطق المصنفة مناطق خطرة.

من هذا القرار، في المختبرات التابعة  6و 4يجب أن يتم تحليل العينات المنصوص عليها في المادتين : 5المادة 

مكتب الوطني للسالمة الصحية معتمد من قبل الأو في كل مختبر  للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

مختبر مرجعي وارد ضمن القائمة التي تعدها كل ، أيضا، في تحليلها. ويمكن للمنتجات الغذائية لهذا الغرض

 المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
 

 الصحية بالشرطةخاصة التدابير ال: الباب الثالث

 عند الغنم  التدابير المتخذة في حالة االشتباه في وجود داء الحمى الرشحية: األول الفرع

 

مراقبة صحية لضيعة المعنية لعليه في المادة األولى أعاله، تخضع ا فور التوصل بالتصريح المنصوص: 6المادة 

تقوم بها المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية المنصوص عليها في المادة 
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الغذائية وتتخذ األولى أعاله التي تخبر بذلك، فورا، المدير الجهوي للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات 

 التدابير التالية:

 السالفة الذكر وتشمل:البيطرية  ضيعة يقوم بها بيطري تابع للمصلحةزيارة لل (1

، مع اإلشارة، بالنسبة لكل عند الغنم وتحديدها الحمى الرشحيةإحصاء جميع الحيوانات الحساسة لداء  -

 ؛نفقتالتي صنف، إلى عدد الحيوانات المشتبه في إصابتها أو 

 في الضيعة؛  موجودكل حيوان حساس فحص  -

 حيوانات المشتبه في إصابتها بالداء؛لإجراء فحص سريري معمق ل -

 تشريح الحيوانات النافقة. -

إخبار المختبر التابع للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية األقرب للضيعة المعنية قصد  (2

 العينات التي يجب أخذها وكيفيات إرسالها؛ طبيعةالموافقة على 

 فيروس داء الحمىأو غياب ة إلى تأكيد وجود المخبرية الرامي للتحاليلالقيام بأخذ العينات الضرورية  (3

 وتحديد نمطه المصلي؛ انتشارهأو عند الغنم  الرشحية

 مساعدة على تكاثرها؛ها الأنإحصاء األماكن التي من شأنها إيواء الحشرات الناقلة للفيروس أو من ش (4

 إجراء بحث وبائي تحت مسؤولية بيطري تابع للمصلحة المذكورة قصد تحديد : (5

 بالضيعة قبل االشتباه في وجوده؛عند الغنم  المدة المحتملة لوجود داء الحمى الرشحية -

 الحساسة؛  األصنافحدود رقعة اإلصابة المحتملة أو العدوى عند  -

الموجود في الضيعة وتحديد الضيعات  عند الغنم الحمى الرشحيةداء المصدر المحتمل لفيروس  -

 بها حيوانات يشتبه في إصابتها أو عدواها انطالقا من هذا المصدر؛ توجداألخرى التي 

تكون قد مكنت إحصاء الحيوانات التي تم إدخالها وإخراجها التي بعالوة على ذلك، يجب القيام، خالل هذا البحث، 

 قا من الضيعات المعنية أو إليها؛انطالعند الغنم مى الرشحية انتشار داء الحمن 

 عزل الحيوانات المشتبه في إصابتها في محالت تتم حمايتها من الحشرات الناقلة للمرض؛ (6

 أو في اتجاهها؛  المعنية منع كل تنقل للحيوانات الحساسة المتأتية من الضيعة أو الضيعات (7

لسالفة الذكر. يجب أن تتم مكان، تحت مراقبة المصلحة البيطرية اإتالف الحيوانات النافقة، في عين ال (8

طريقة أخرى تمكن من تفادي انتشار فيروس داء  كلعن طريق الطمر أو الحرق أو هاته تالف عملية اإل

 ؛عند الغنم الرشحية

البنايات واألماكن األخرى التي تأوي الضيعة أو مسيرها، في محاربة الحشرات، من طرف مالك  (9

يوانات الحساسة وكل البنايات أو المحالت أو األماكن األخرى التي قد تأوي الحشرات الناقلة للمرض الح

 عن طريق استعمال مبيدات الحشرات مرخص باستعمالها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. 
 

يجب أن تبلغ المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية السالفة الذكر، بكل 

( أعاله إلى مالك الضيعة المعنية أو 9( إلى 6الوسائل التي تثبت التوصل، التدابير المنصوص عليها في البنود من 

 سهر على تنفيذها.يجب عليه المسيرها الذي 

من شأن مكان إقامتها  أعاله ضيعات أخرى إذا كان 6يمكن أن تشمل التدابير المنصوص عليها في المادة : 7المادة 

 انتقال يدفع إلى االشتباه فيأن الضيعة التي تأوي الحيوانات المشتبه في إصابتها بها اتصالأو موقعها الجغرافي أو 

 .إليهاعند الغنم  العدوى بفيروس داء الحمى الرشحية

أعاله عندما يثبت الفحص السريري أو نتائج التحاليل  6ينتهي العمل بالتدابير المنصوص عليها في المادة  : 8المادة 

. ويبلغ انتهاء العمل بهذه التدابير إلى عند الغنم أو هما معا عدم وجود االشتباه في اإلصابة بداء الحمى الرشحية

 ها.يالمعنية أو مسير اتالضيع يمالك

 عند الغنم التدابير المتخذة في حالة تأكيد وجود داء الحمى الرشحية: الثانيالفرع 

مع نمط مصلي عند الغنم التدابير المتخذة في حالة تأكيد وجود داء الحمى الرشحية : الجزء الفرعي األول

 مستوطن

داء الحمى الرشحية عند وجود إلى أعاله  6المشار إليها في المادة المخبرية  تحاليلنتائج ال تخلصعندما  :9المادة 

، يتم وضع الضيعة تحت المراقبة الصحية للمصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني مستوطننمط مصلي الغنم مع 
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تقوم هذه المصلحة، فورا، بإخبار التابع لها مكان وجود الضيعة المذكورة. للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 

 للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية وتتخذ التدابير األتية: المدير الجهوي للمكتب الوطني

 : تتضمن زيارة للضيعة يقوم بها بيطري المصلحة البيطرية السالفة الذكر (1

، مع اإلشارة، بالنسبة لكل عند الغنم الحمى الرشحيةجميع الحيوانات الحساسة لداء  وتحديدإحصاء  -أ

 ؛نفقتالتي أو صنف، إلى عدد الحيوانات المشتبه في إصابتها 

 في الضيعة؛ يوجدفحص كل حيوان حساس  -ب

 إجراء فحص سريري معمق للحيوانات المشتبه في إصابتها بالداء؛ -ج

 تشريح الحيوانات النافقة؛ -د

 ؛الحشرات الناقلة للفيروسمن  محميةعزل الحيوانات المصابة داخل محالت  (2

تتم  البيطرية السالفة الذكر. يجب أن إتالف الحيوانات النافقة، في عين المكان، تحت مراقبة المصلحة (3

 طريقة أخرى تمكن من تفادي انتشار فيروس داء كلعن طريق الطمر أو الحرق أو عملية اإلتالف هاته 

 ؛عند الغنم الرشحية الحمى

 أو في اتجاهها؛ المعنية  منع كل تنقل للحيوانات الحساسة المتأتية من الضيعة (4

البنايات واألماكن األخرى التي تأوي في عة أو مسيرها، محاربة الحشرات، من طرف مالك الضي (5

الحيوانات الحساسة وكل البنايات أو المحالت أو األماكن األخرى التي قد تأوي الحشرات الناقلة للمرض 

 ي بها العمل؛عن طريق استعمال مبيدات الحشرات مرخص باستعمالها طبقا للنصوص التنظيمية الجار

 أنماطأو  ضد نمطعند الغنم صناف الحساسة لداء الحمى الرشحية المنتمية لألتلقيح الحيوانات  إمكانية (6

في المادة المنصوص عليها وفق الكيفيات عند الغنم المعني  الحمى الرشحيةداء لفيروس مستوطنة  ةمصلي

 أدناه. 13

ت الغذائية السالفة الذكر، بكل الوسائل التي تبلغ المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجا

 ( أعاله إلى مالك الضيعة المعنية أو مسيرها الذي5( إلى 1تثبت التوصل، التدابير المنصوص عليها في البنود من 

 على تنفيذها.يجب عليه السهر 
 

بحاث المخبرية واأل تحاليلواليستمر العمل بالتدابير المنصوص عليها أعاله طالما لم تثبت نتائج الزيارات المنتظمة 

 لم يعد متفشيا في الضيعة المعنية. عند الغنم أن فيروس داء الحمى الرشحية ةالوبائي

 

 الحمى الرشحيةداء التدابير المتخذة في حالة تأكيد وجود نمط مصلي جديد لفيروس : الجزء الفرعي الثاني

 عند الغنم 

عند الغنم  الحمى الرشحيةداء نمط مصلي جديد لفيروس  وجودضيعة يتم تأكيد كل تخضع أن يجب : 10المادة 

التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات  لمصلحة البيطريةتتولى القيام بها المراقبة صحية فيها وانتشاره 

لها مكان وجود  التابعإخبار عامل العمالة أو اإلقليم ، فورا، الضيعة المذكورة. ويتموجود مكان التابع لها الغذائية 

الضيعة المعنية وكذا، إن اقتضى الحال، عمال العماالت واألقاليم المجاورة بقرار وضع الضيعة تحت المراقبة 

 : الصحية األتية بالشرطةالصحية قصد العمل على تنفيذ التدابير الخاصة 

I.  العوامل والبيئية وا بعين االعتبار العوامل الجغرافية واإلدارية والوبائية أخذ" منظمةتحديد "منطقة

مل هذه ت. تشوكذا نتائج التحاليل المخبرية ،عند الغنم المتعلقة بداء الحمى الرشحيةالمرتبطة باألرصاد الجوية، 

 :على المنظمةالمنطقة 

  عند ( كيلومترا تحيط بالضيعة التي تأكد وجود داء الحمى الرشحية 20ن )يعشر شعاعهايبلغ  حظرمنطقة

 فيها وتسمى "بؤرة داء الحمى الرشحية"؛الغنم 

  ؛( كيلومتر تشمل منطقة الحظر100ائة )عن م شعاعهاتحيط بالبؤرة ال يقل  وقايةمنطقة 
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  من الحدود  االسالف ذكرها وتحتسب انطالق الوقاية( كيلومترا تحيط بمنطقة 50)تبلغ خمسين منطقة مراقبة

  المذكورة. الوقايةالخارجية لمنطقة 

لتشمل عدة جهات أو أقاليم، يقوم المدير الجهوي للمكتب الوطني للسالمة الصحية  المنظمةالمنطقة  في حالة امتداد

بالتشاور مع المدراء  بتحديد المنطقة المنظمة عند الغنم بؤرة داء الحمى الرشحية توجدللمنتجات الغذائية حيث 

 .المعنيين للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةاآلخرين الجهويين 

II.  الحظرداخل منطقة  الموجودةتطبيق التدابير اآلتية داخل كل الضيعات: 

التابعة للمكتب الوطني البيطرية  مصلحةتابع للفورا، بعين المكان وتحت مسؤولية بيطري ، قتل وإتالف (1

ولى أعاله، الحيوانات المصابة و، عند المنصوص عليها في المادة األللسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 

يجب أن تتم عملية اإلتالف عن طريق الطمر أو الحرق أو و. التي انتقلت إليها العدوىاالقتضاء، الحيوانات 

. إال أنه، في حالة استحالة عند الغنم تمكن من تفادي انتشار فيروس داء الحمى الرشحية أخرى كل طريقةب

رئيس المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني لبيطري في عين المكان، يمكن لالحيوانات إتالف جثث 

خر داخل آأن يرخص، تحت مسؤوليته، بإتالفها في مكان  المذكورة للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

  ؛الحظرمنطقة 

إليها. غير أنه، يمكن للبيطري، رئيس انطالقا منها أو  أو الحظرمنع نقل الحيوانات الحساسة داخل منطقة  (2

نقل المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية المذكورة، أن يرخص ب

 الضيعةشهادة مرور تعد لهذا الغرض بطلب من مالك بموجب  ،منطقةهذه الداخل الحيوانات المذكورة 

 صاحب الطلبتتضمن شهادة المرور هاته البيانات التي تمكن من تحديد هوية و. هاالمذكورة أو مسير

والضيعة المتأتية منها الحيوانات والحيوانات المراد نقلها ووجهتها. وتبين الشروط التي يجب التقيد بها خالل 

 ؛عند الغنم الحيوانات قصد تفادي انتشار فيروس داء الحمى الرشحيةالقيام بنقل 

 من الضيعة أو الضيعات المعنية أو في اتجاهها؛ االحيوانات الحساسة انطالق نقلمنع  (3

البنايات واألماكن األخرى التي تأوي الحيوانات من طرف مالك الضيعة أو مسيرها، في  محاربة الحشرات، (4

البنايات أو المحالت أو األماكن األخرى التي قد تأوي الحشرات الناقلة للمرض عن طريق كل في الحساسة و

 استعمال مبيدات الحشرات مرخص باستعمالها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

، شهادة لمالك الضيعة أو مسيرها من طرف البيطري رئيس المصلحة عملية محاربة الحشرات هاتهتسلم، عقب 

 صحي.أعاله أو من طرف بيطري تابع للقطاع الخاص يتوفر على انتداب  ةبيطرية المذكورال

من طرف المدير أو  المنظمةمحيط المنطقة تتم إعادة تحديد ، األصليةفي حالة اكتشاف بؤر جديدة مجاورة للبؤرة 

ألخذ بعين االعتبار نتائج ا قصدالمدراء الجهويين للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية المعنيين 

 الوبائي.  البحث

التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التدابير المعنية يجب أن تبلغ المصلحة البيطرية 

داخل منطقة  الموجودةإلى مالكي الضيعات  ، بكل الوسائل التي تثبت التوصل،المنصوص عليها في هذه المادة

 .ا قصد العمل على تطبيقهاأو مسيريه الحظر

مع مراعاة النتائج اإليجابية و ،عند الغنمبعد القيام بعملية قتل آخر الحيوانات المصابة بمرض الحمى الرشحية 

أعاله، يمكن، رفع التدابير المطبقة بمنطقة  6ليل المخبرية المنصوص عليها في المادة االوبائي ونتائج التحبحث لل

 المذكورينلى عمال العماالت أو األقاليم ديل إالتع. ويبلغ هذا الوقايةوتعويضها بالتدابير المطبقة بمنطقة  الحظر

 أعاله وإلى مالكي الضيعات المعنية أو مسيريها. 

التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية إلى كل المعنية رئيس المصلحة البيطرية  البيطري يسلم

الصحية المشار إليها أعاله "شهادة احترام تدابير  الشرطةبلتدابير الخاصة ااحترام مسير عمل على مالك أو 

  الصحية". الشرطة

III.  الوقايةتطبيق التدابير اآلتية داخل منطقة: 

عند  الحساسة لداء الحمى الرشحيةمن األصناف  فيها حيوانات توجدجميع الضيعات التي وتحديد إحصاء  (1

 ؛الغنم
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 أو داخلها أو إليها. إال أنه، يمكن أن يرخص الوقايةمن منطقة  امنع تنقل الحيوانات الحساسة انطالق (2

التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية  المعنيةرئيس المصلحة البيطرية البيطري 

 :حائزهابموجب شهادة مرور يتم إعدادها لهذا الغرض بطلب من مالك الحيوانات المعنية أو 

 بتنقل الحيوانات المذكورة داخل منطقة الوقاية؛ 

 ة على المستوى بنقل هذه الحيوانات، في حالة الذبح، إلى مجزرة معتمدة أو تخضع لمراقبة منتظم

، عند االقتضاء، داخل منطقة المراقبة. يجب أن يتم هذا النقل، جد داخل منطقة الوقاية أوحي توالص

تحت مراقبة المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، دون 

 انقطاع في شحن الحيوانات إلى المجزرة المعنية.

والضيعة المتأتية  حائزهاالبيانات التي تمكن من تحديد هوية مالك الحيوانات أو الممنوحة تتضمن شهادة المرور 

نقل تقيد بها خالل تنقل أو منها الحيوانات والحيوانات المراد نقلها ووجهتها. وتبين، أيضا، الشروط التي يجب ال

 .عند الغنم يةالحيوانات قصد تفادي انتشار فيروس داء الحمى الرشح

 عند االقتضاء، منع تجميع الحيوانات؛  (3

 أعاله. 4ة، طبقا لمقتضيات المادة وضع تدابير المراقبة الوبائي (4

IV. تطبيق التدابير اآلتية داخل منطقة المراقبة: 

 أعاله؛ III-4و III-1تطبيق التدابير المنصوص عليها في  (1

في حالة الذبح، يمكن أن يرخص البيطري، رئيس  منع خروج الحيوانات الحساسة من المنطقة. إال أنه، (2

، بنقل الحيوانات التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية المعنية المصلحة البيطرية

داخل على المستوى الصحي مجزرة معتمدة أو تخضع لمراقبة منتظمة  عدم وجودالمذكورة، في حالة 

توجد داخل منطقة على المستوى الصحي ة أو تخضع لمراقبة منتظمة لى مجزرة معتمدإمنطقة المراقبة، 

 . الوقاية

التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات المذكورة يجب أن يتم هذا النقل تحت مراقبة المصلحة البيطرية 

بموجب شهادة مرور تعد لهذا الغرض  المعينةالغذائية ودون انقطاع في شحن الحيوانات المذكورة صوب المجزرة 

التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بطلب  المعنيةرئيس المصلحة البيطرية البيطري  من قبل

أو حائزها. تتضمن شهادة المرور هاته البيانات التي تمكن من تحديد هوية هذا المالك  المذكورة من مالك الحيوانات

لضيعة المتأتية منها الحيوانات والحيوانات المراد نقلها ووجهتها. وتبين، أيضا، الشروط التي يجب أو الحائز وا

 .عند الغنم التقيد بها خالل القيام بنقل الحيوانات قصد تفادي انتشار فيروس داء الحمى الرشحية

(، على األقل، المواليين لتاريخ 2شهرين )ال( أعاله بعد 10ينتهي العمل بالتدابير المشار إليها في المادة  : 11المادة 

. ويبلغ انتهاء العمل بهذه التدابير إلى عمال العماالت واألقاليم المشار عند الغنم أخر تصريح بداء الحمى الرشحية

 مالكي الضيعات المعنية أو مسيريها.إلى أعاله و 10في المادة  اإليه
 

 تلقيح الحيوانات: الباب الرابع

 

يمكن للمدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، عقب تأكيد وجود فيروس داء  :12المادة 

وتبعا لخالصات البحث الوبائي، المنجز من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب  عند الغنمالحمى الرشحية 

يمتد إلى جهة أو انتشار المرض والذي  سالمة الصحية للمنتجات الغذائية الذي يهدف إلى تقييم مخاطرالوطني لل

  :تلقيح الحيوانات الحساسة، ويحدد ، أن يقررأكثر

 المعنية؛عند الغنم النمط أو األنماط المصلية لفيروس داء الحمى الرشحية  (1

 ؛وفئاتها المراد تلقيحهاأصناف الحيوانات  (2

 ؛الموجودة داخلها الحيواناتالتي يجب تلقيح المناطق أو الضيعات  (3

 المدة التي يجب خاللها القيام بالتلقيح. (4
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ويجب أن يُنجز هذا التلقيح من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 

أو بياطرة القطاع الخاص المتوفرين على انتداب صحي، حصريا، بواسطة لقاحات مرخص باستعمالها من طرف 

 المذكور. المدير العام للمكتب

 

 الحيوانات ذبحالتعويض عن : الباب الخامس

 

السالف  1.75.292من الظهير بمثابة قانون رقم  7تمنح التعويضات المنصوص عليها في الفصل ال  : 13لمادة ا

 .لمالكي الحيوانات التي تم قتلها طبقا لمقتضيات هذا القرارإال الذكر 

عملية قتل  خاللقصد تمكين هؤالء المالكين من االستفادة من التعويضات المنصوص عليها أعاله، يجب أن يتم، 

 :من قبل لجنة تتألف منكل حيوان حي منها الحيوانات، إعداد محضر تصنيف وتقييم ل

 اختياره من بين أعضاء تعاونية أو جمعية لمربي الماشية؛ أن يتم خبير يعينه مالك الحيوان، ويستحسن (1

التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، التابع  المعنية بيطري المصلحة البيطرية (2

 الضيعة حيث تمت معاينة المرض أو بيطري المجزرة. وجودلها مكان 

 

أعاله هوية مالك الحيوان  13محضر التصنيف والتقييم المنصوص عليه في المادة  يبين: يجب أن 14المادة 

 المعني وأن يتضمن البيانات التي تمكن من التعرف على الحيوان.

الفئة إلى القيمة المقدرة للحيوان والتي تمثل الخسارة التي لحقت بمالكه وكذا ، أيضا، ويجب أن يشير هذا المحضر

 أذناه. 16لمادة لمقتضيات ا طبقاالتي ينتمي إليها الحيوان 

 

يودع طلب التعويض من طرف مالك الحيوان أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض، لدى المصلحة  :15المادة 

يكون الضيعة. ويجب أن  التابع لها مكان وجودالبيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 

يتضمن ملف التعويض، عالوة على الطلب السالف  .من طرف مالك الحيوان مؤرخا وموقعا عليه هذا الطلب

 :، الوثائق األتيةهذكر

 أعاله؛ 14محضر تصنيف وتقييم الحيوان حيا المنصوص عليه في المادة  (1

عليه، يشير إلى هوية محضر قتل وإتالف الحيوان يعده البيطري الذي قام بعمليتي القتل واإلتالف ويوقع  (2

 وكذا تاريخ القتل وسببه؛ المذكور البيانات التي تمكن من التعرف على الحيوانيتضمن مالك الحيوان و

الصحية المنصوص عليها في المادة  بالشرطةوشهادة احترام التدابير الخاصة محاربة الحشرات شهادة  (3

 .أعاله 10

 

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية أو الشخص  بناء على الوثائق السالفة الذكر، يعد المدير

 الذي يفوضه لهذا الغرض قرار التعويض.

 

 : يجب أال يتجاوز مبلغ التعويض الممنوح لمالك الحيوانات التي تم قتلها : 16المادة 

 :بالنسبة لألبقار من الصنف األصيل  1

 25.000  من العمر من ثالث سنوات )أربعة أسنان بالغة( إلى درهم عن كل رأس من األبقار، البالغ

 ( سنة؛12) أقل من اثنتي عشر

 22.000  درهم عن كل رأس من األبقار، البالغ من العمر سنتين )سنين بالغين( إلى أقل من ثالث

 سنوات؛

 14.000 ( 12درهم عن كل رأس من األبقار، يقل عمره عن سنتين أو يبلغ من العمر اثنتا عشرة )

 .فما فوقسنة 

 :بالنسبة لألبقار من النوع الهجين 2

 16.000  درهم عن كل رأس من األبقار، البالغ من العمر من ثالث سنوات )أربع أسنان بالغة( إلى

 ( سنة؛12أقل من اثنتي عشر)

 13.000 درهم عن كل رأس من األبقار، البالغ من العمر سنتين )سنين بالغين( إلى أقل من ثالث

 سنوات؛
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 10.000( 12درهم عن كل رأس من األبقار يقل عمره عن سنتين أو يبلغ من العمر اثنتا عشرة )

  .سنة فما فوق

 :بالنسبة لألبقار من الصنف المحلي 3

 8.000  درهم عن كل رأس من البقر، البالغ من العمر من ثالث سنوات )أربع أسنان بالغة( إلى أقل

 ( سنة؛12من اثنتي عشر)

 6.000 رأس من البقر، البالغ من العمر سنتين )سنين بالغين( إلى أقل من ثالث  درهم عن كل

 سنوات؛

 5.000 ( سنة 12درهم عن كل رأس من البقر يقل عمره عن سنتين أو يبلغ من العمر اثنتا عشرة )

 .فما فوق

 :بالنسبة لألغنام 4

 3.000  ساللة النوع؛مسجل في سجل الدرهم عن كل رأس من فحول األغنام من الصنف األصيل 

 2.000  مسجل في سجل ساللة الدرهم عن كل رأس من فحول األغنام من الصنف األصيل وغير

 النوع؛

 700 درهم عن كل رأس من األغنام األخرى؛ 

 بالنسبة للماعز:  5

 2.000 لكل راس ماعز من الصنف األصيل؛ درهم 

 600 لكل رأس من األصناف األخرى من الماعز. درهم 

 التعويض من ميزانية المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.يتم استخالص هذا 

 

من شعبان  19الصادر في  2018.01وزير الفالحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم قرار : ينسخ 17المادة 

يب األغنام، كما تم بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة الحمى النزلية التي تص المتعلق( 2001نوفمبر  5) 1422

 تغييره.

 

 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.18لمادة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2018أبريل  12) 1439من رجب  25في  ،وحرر بالرباط

 ؛ عزيز أخنوشوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

 


