
بشأن التذابير  (1972 دجنبر 9 )1392 ري القعذة 2 بتاريخ 1115.72قرار لوزير الفالحت واإلصالح السراعي رقن 

. الواجب اتخارها ضذ طاعون الخنازير

 

إن وزير الفالحت واإلصالح السراعي، 

اجة اذشاطْا نٕلاٚح  (1914 ٕٚنٕٛػ 13 )1332 شؼثاٌ 19تًمرعٗ انظٓٛغ انشغٚف انصاصع ٙف  تشأٌ انرضاتٛغ إن

ؼضٚح، دسثًا ٔلغ ذغٛٛغِ ٔذرًًّٛ ؛  انذٕٛاَاخ انضاجُح يٍ األيغاض اًن

ػٚغ٘ انصاصع ٙف  ٖ انثاَٛح 18ٔتُاء ػهٗ انمغاع إن اجة اذشاطْا صض  (1941 ٕٚنٕٛػ 14 )1360 جًاص تشأٌ انرضاتٛغ إن

؛  انرٓاب عئح ٔأيؼاء انشُاػٚغ

غسٕو انصاصع ٙف  تانرفٕٚط نٕػٚغ انفالدح ٙف اذشاط انرضاتٛغ انكفٛهح  (1957 ٚثغاٚغ 18 )1376 عجة 18ٔتُاء ػهٗ اًن

ؼضٚح،   تٕلاٚح انذٕٛاَاخ انضاجُح يٍ األيغاض اًن

 

:  يقرر ها يلي

 

٘ أٔ طاػٌٕ انشُاػٚغ اإلفغٚمٙ، أٚرؼٍٛ ػهٗ ػايم اإللهٛى : الفصل األول ٔ انؼًانح ػُض ظٕٓع دانح طاػٌٕ انشُاػٚغ انؼاص

صاتح ؼُٙ تاأليغ لغاعا تاإلػالٌ ػٍ اإلصاتح ٔذذضٚض انضائغج اًن ٕاشٙ اًن ٌ ٚرشظ تالرغاح يٍ انثٛطغ٘ يفرش ذغتٛح اًن . أ

ؼهٍ : 2الفصل  ٕجٕصج تًؤسسح االسرغالل اًن ٌ ذمرم فٕعا ٔيٍ غٛغ إعالح صو جًٛغ انذٕٛاَاخ يٍ َٕع انشُاػٚغ اًن ٚجة أ

ٌ ذذغق أغظٚح ْظِ انذٕٛاَاخ ٔفغشٓا كاٌ كًا ُٚثغٙ أ ٌ ذرهف جثثٓا ٙف ػٍٛ اًن . ػٍ إصاترٓا ٔأ

ؤْم فرش اًن . ػذُجؼ ْظِ انؼًهٛاخ ذذد يغالثح انثٛطغ٘ اًن

ثثرح فٛٓا اإلصاتح إػالَاخ يٍ : 3الفصل  ؤسساخ االسرغالل ٔػهٗ أتٕاب دظائغ انشُاػٚغ اًن ذؼهك ػهٗ األتٕاب انغئٛسٛح ًن

ٕاشٙ ذذًم ػثاعج  مغع يٍ طغف يضٚغٚح ذغتٛح اًن ًٕطج اًن تانهغرٍٛ انؼغتٛح ٔانفغَسٛح يغ تٛاٌ " طاػٌٕ انشُاػٚغ " اُن

. ذاعٚز اإلػالٌ ػٍ اإلصاتح

فرش انظ٘ ٚرشظ كظنك جًٛغ ذضاتٛغ انرطٓٛغ : 4الفصل  ظكٕعج طثما نرؼهًٛاخ انثٛطغ٘ اًن ٌ ذطٓغ دظائغ انشُاػٚغ اًن ٚجة أ

ظا انغغض سرؼًهح ٓن سرشضيٍٛ ٔاألصٔاخ اًن فٛضج فًٛا ٚشص اًن . اًن

ثُٛح ٙف انفصم  ٌ إٗن دظائغ انشُاػٚغ لثم إػالٌ انمعاء ػهٗ انضاء طثك انشغٔغ اًن .  تؼض5ًُِٔٚغ إصسال أ٘ دٕٛا

ؼُٙ تاأليغ : 5الفصل  ًٚكٍ تؼض إَجاػ جًٛغ ػًهٛاخ انمرم ٔانرطٓٛغ إػالٌ انمعاء ػهٗ انضاء تمغاع ٚصضعِ انؼايم اًن

ٌ ٚغاػٗ أجم شٓغ فًٛا تٍٛ ػًهٛاخ انرطٓٛغ األسٛغج ٔإػالٌ انمعاء  ؤْم، غٛغ أَّ ُٚثغٙ أ فرش اًن تالرغاح يٍ انثٛطغ٘ اًن

. ػهٗ انضاء

ٕاشٙ: 6الفصل  صاصق ػهٛٓا يٍ طغف يضٚغٚح ذغتٛح اًن ٌ ُٚجؼ انرهمٛخ ظض طاػٌٕ انشُاػٚغ إال ٔفك انطغق اًن . الًٚكٍ أ

ؤعر ٙف 5 4ٔ 3ٔ 2ٔذهغٗ يمرعٛاخ انفصٕل : 7الفصل  ّ أػالِ اًن شاع إٛن ػٚغ٘ اًن ٖ انثاَٛح 18  يٍ انمغاع إن  جًاص

.  فًٛا ٚرؼهك تطاػٌٕ انشُاػٚغ ( 1941 ٕٚنٕٛػ 14 ) 1360

 (528ص  ، 21/02/1973 بتاريخ 3147  رقن    ج ر)



ٕاشٙ: 8الفصل  . ٚسُض ذُفٛظ ْظا انمغاع إٗن يضٚغ ذغتٛح اًن

 

 

 

 ( 1972 دجبنر 9 ) 1392 ري القعذة 2وحرر بالرباط في 
  عبذ السالم برادة، وزير الفالحت واإلصالح السراعي

 


