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من  21صادر في  3308.17قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 

 .يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة مرض نيوكاستل (2017ديسمبر 10)1439ربيع األول 
 

 (5719 ، ص16/08/2018بتاريخ  6700رقم   )ج ر

 

 ،والتنمية القروية والمياه والغابات وزير الفالحة والصيد البحري

 

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

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

 منه؛ 7، و6، و5، و3الفصول 

المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها  49.99وعلى القانون رقم 

(، وال سيما 2002يونيو  13) 1423بتاريخ فاتح ربيع اآلخر  1.02.119الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 منه؛ 7المادة 

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

 منه؛ 2(، والسيما المادة 2009فبراير  18) 1430من صفر  22بتاريخ  1.09.20الظهير الشريف رقم 

( لتطبيق القانون 2004ديسمبر  27) 1425من ذي القعدة  14الصادر في  2.04.684وعلى المرسوم رقم 

المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، وال سيما المادة  49.99رقم 

 منه؛ 20

 وبعد استطالع رأي وزير االقتصاد والمالية،

 

 

 قرر ما يلي :

 

 

 الباب األول : مقتضيات عامة

 

من الظهير الشريف بمثابة قانون  3يُنجز التصريح بمرض نيوكاستل، طبقا لمقتضيات الفصل  األولى:المادة 

، من قبل األشخاص المنصوص عليهم في الفصل المذكور، وكذا من قبل 1.75.292المشار إليه أعاله رقم 

اع الخاص خالل معاينة بياطرة مجازر الطيور الداجنة والمراكز الحدودية والمختبرات ومن قبل بياطرة القط

أعراض مرض نيوكاستل على الطيور الداجنة أو الطيور الحية التي تتم تربيتها في األسر أو خالل معاينة 

 جروح على قصبتها أثناء التشريح أو أثناء تشخيص تجريبي.

هذا التصريح الذي يجب أن يودع، فورا، لدى المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية يشير 

تتم تربيتها في األسر المصابة أو المشتبه الطيور الداجنة أو الطيور التي  وجودللمنتجات الغذائية حيث مكان 

الطيور الداجنة أو الطيور التي تتم تربيتها تربية  هوية مالك أو مسير مؤسسةإلى في إصابتها بمرض نيوكاستل، 

المذكورة والطيور  مؤسسةويتضمن البيانات التي تمكن من التعرف على ال ،في األسر المذكورة أو حائزها

 الداجنة أو الطيور التي تتم تربيتها في األسر السالفة الذكر.
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 :يراد في مدلول هذا القرار بالمصطلحات اآلتية ما يلي: 2المادة 

التي يفوق مؤشر تفشي المرض داخل  1 المخاطية : كل تعفن تسببه فيروسات الطيورمرض نيوكاستل .1

 لدى الكتاكيت التي يبلغ عمرها يوما واحدا؛ 0.7  (ICPI)الدماغ

أو بيض  االستهالككل طائر تتم تربيته أو حيازته في األسر ألجل إنتاج اللحوم أو بيض  طيور داجنة: .2

أو إنتاج منتجات أخرى أو إكثار أنواع الطرائد ذات الريش أو في إطار برنامج تربية قصد  التحضين

 إنتاج هذه الفئات من الطيور، بما في ذلك الطيور التي ال تستطيع الطيران )مسطحات الصدر(؛

الزينة كل طائر غير الطيور الداجنة الذي تتم حيازته في األسر كطيور طيور تتم تربيتها في األسر:  .3

أو الطيور المشاركة  وكذا الطيور التي تتم حيازتها ألجل العرض أو طيور حدائق الحيوانات أو السيرك

 ، بما في ذلك الحمام الزاجل؛في المسابقات

: الحمام الذي يتم نقله أو يراد نقله من برجه ليتم إطالقه بحيث يقصد، طائرا، برجه أو الحمام الزاجل .4

 قائي؛أية وجهة أخرى بشكل تل

 مرض نيوكاستلفيروس الطيور الداجنة أو الطيور التي تتم تربيتها في األسر المشتبه في إصابتها ب .5
تظهر عليها أعراض أو جروح عند التشريح  الطيور الداجنة أو الطيور التي تتم تربيتها في األسر التي: 

ر التي تتم تربيتها في األسر تمكن من االشتباه في وجود مرض نيوكاستل، أو الطيور الداجنة أو الطيو

سريرية  أعراضبالرغم من غياب  1التي تثبت التحاليل المخبرية إصابتها بأحد الفيروسات المخاطية 

 للمرض؛

 : الطيور الداجنة أو الطيور التي تتم تربيتها في األسر المصابة بمرض نيوكاستل .6

الطيور الداجنة أو الطيور التي تتم تربيتها في األسر التي تثبت تحاليل مخبرية إصابتها بمرض  -

 نيوكاستل؛

الطيور الداجنة أو الطيور التي تتم تربيتها في األسر التي تظهر عليها أعراض أو جروح  -

 خاصة بمرض نيوكاستل عندما يتعلق األمر ببؤرة ثانوية؛

 49.99ضيعة تربية الطيور الداجنة حسب مدلول القانون رقم كل  :الطيور الداجنة مؤسسة تربية .7

المشار إليه أعاله، وكذا كل بناية أو، عندما يتعلق األمر بتربية الطيور الداجنة أو الطيور التي تتم 

تربيتها في األسر في الهواء الطلق، كل مكان تتم فيه تربية الطيور الداجنة أو الطيور التي تتم تربيتها 

األسر أو حيازتها أو مناولتها بصفة دائمة أو مؤقتة، بما في ذلك المحضن أو السيرك أو حديقة في 

الحيوانات أو مخزن أو سوق أو مختبر أو قفص طيور الزينة أو الترفيه. ال يشمل هذا التعريف المجازر 

 وسائل النقل؛ال و

خر تابع لنفس آ ما، عن كل جزءكل جزء من مؤسسة تربية الطيور الداجنة مستقل، تما وحدة إنتاج: .8

المؤسسة بالنظر لموقعه واألنشطة المعتادة لتدبير الطيور الداجنة أو الطيور التي تتم تربيتها في األسر 

 من نفس األصناف التي تتم حيازتها داخله؛

انون السالف من الظهير الشريف بمثابة ق 5الخاصة المشار إليها في الفصل وتشمل التدابير التكميلية  :3المادة 

 ، بالنسبة لمرض نيوكاستل ما يلي :1.75.292الذكر رقم 

 مراقبة الوضع الوبائي لمرض نيوكاستل؛ (1

 التدابير الخاصة بالشرطة الصحية؛ (2

 التدابير المتعلقة بالتلقيح. (3

تربية الطيور الداجنة أو مسيريها، أثناء تطبيق التدابير المشار إليها أعاله، أن يتخذوا،  يجب على مالكي ضيعات

تحت مسؤوليتهم، كل االجراءات الضرورية التي تمكن من المساعدة على إنجاز التدابير المذكورة طبقا 

 السالف الذكر. 49.99 رقم من القانون 4لمقتضيات المادة 
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 مراقبة الوضع الوبائي لمرض نيوكاستل: الباب الثاني 

 

 :نيوكاستلتتضمن مراقبة الوضع الوبائي لمرض  :4المادة 

للطيور الداجنة والطيور التي تتم تربيتها في األسر تقوم بها المصالح البيطرية التابعة  زيارات منتظمة (1

الخاص المتوفرون على للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا بياطرة القطاع 

تربية الطيور الداجنة ومجازر الطيور الداجنة والمراكز مؤسسات انتداب صحي في األسواق و

ي تتم تربيتها في األسر بصفة عامة، في كل أماكن تجمع الطيور الداجنة أو الطيور التو الحدودية، 

 المذكورة؛

الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية  أبحاث وبائية تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب (2

كل بحث من هذه األبحاث  عنو/أو بياطرة القطاع الخاص المتوفرون على انتداب صحي. يترتب 

المكتب الوطني للسالمة الصحية المحدد من قبل نموذج الإعداد تقرير ينجزه البيطري المعني وفق 

من قبل المصلحة المعنية التابعة للمكتب الوطني للسالمة  وتُحفظهذه التقارير  جلُ س  للمنتجات الغذائية. تُ 

 ؛الصحية للمنتجات الغذائية

 واألبحاث الوبائية المذكورة أعاله. المنتظمة تحليل العينات التي تم أخذها خالل الزيارات (3

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

 ضمنوارد مرجعي للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. ويمكن إجراؤها، أيضا، في مختبر 

 القائمة التي تعدها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

 

 التدابير الخاصة بالشرطة الصحية: الباب الثالث 

 

 نيوكاستل االشتباه في مرضالتدابير المتخذة في حالة :  الفرع األول

 

، بمجرد المعنية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية تقوم المصلحة البيطرية :6المادة 

 .توصلها بالتصريح المنصوص عليه في المادة األولى أعاله، بوضع المؤسسة المعنية تحت المراقبة الصحية

المدير الجهوي للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية والبيطري التابع إخبار ، على الفور، يتمو

 49.99 رقم من القانون 7المعنية طبقا لمقتضيات المادة  الضيعةللقطاع الخاص الذي يعينه مالك أو مسير 

 وجودالتابع له مكان  عندما يتعلق األمر بضيعة تربية الطيور الداجنة، وعامل العمالة أو اإلقليم ،السالف ذكره

، وذلك قصد العمل على الصحية مؤسسة تربية الطيور الداجنة بقرار وضع المؤسسة المذكورة تحت المراقبة

 تفعيل التدابير التالية:

 زيارة مؤسسة تربية الطيور الداجنة يقوم بها بيطري المصلحة المنصوص عليها أعاله قصد القيام بما يلي: (1

الطيور الداجنة والطيور اجنة والطيور التي تتم تربيتها في األسر مع بيان عدد إحصاء جميع الطيور الد -أ

 المشتبه في إصابتها أو التي نفقت سلفا، بالنسبة لكل صنف على حدة؛في األسر التي تتم تربيتها 

 فحص الطيور الداجنة والطيور التي تتم تربيتها في األسر الموجودة بمؤسسة تربية الطيور الداجنة؛ -ب

 ؛تها في األسر المشتبه في إصابتهاص سريري معمق للطيور الداجنة والطيور التي تتم تربيفح -ج

 تشريح الطيور الداجنة والطيور التي تتم تربيتها في األسر الميتة. -د

 يحرص البيطري، خالل هذه الزيارة، على احترام تدابير السالمة البيولوجية المطلوبة؛

 مؤسسة وجودني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية األقرب من مكان إخبار المختبر التابع للمكتب الوط (2

 ؛هاالمعنية قصد المصادقة على نوعية العينات الواجب أخذها وعلى كيفيات إرسال الطيور الداجنة تربية
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 أخذ العينات الالزمة لفحوصات المختبرات مع الحرص على احترام تدابير السالمة البيولوجية المطلوبة؛ (3

 ببحث وبائي قصد تحديد: القيام (4

قبل الطيور الداجنة تربية استل قد انتشر خاللها في مؤسسة المدة التي يمكن أن يكون مرض نيوك -أ

 االشتباه في وجوده؛

 حدود مجال انتشار المرض أو العدوى؛ -ب

في المؤسسة وتحديد مؤسسات التربية األخرى  المنتشرالمصدر المحتمل لفيروس مرض نيوكاستل  -ج

في األسر مشتبه في إصابتها بالعدوى أو مصابة  تتم تربيتهاالتي تحتوي على طيور داجنة وطيور 

 انطالقا من نفس المصدر.

من وإلى مؤسسة تربية  وخروج، إحصاء عمليات دخول ،يتم، خالل هذا البحثيجب أن عالوة على ذلك، 

في األسر )حية أو ميتة(  تربيتها األخرى التي تتمطيور ور الداجنة والوالطي ألشخاصاالطيور الداجنة، 

 فيروس مرض نيوكاستل ؛ تسبب انتشاروالعربات والمواد التي قد 

التربية المشتبه  الطيور الداجنة والطيور التي تتم تربيتها في األسر الموجودة داخل مؤسسة عزل وحجز (5

 ؛في إصابتها

الروث والغبار،  سيما نيوكاستل ، ال  تكون ملوثة بفيروس مرضمنع خروج كل المواد أو النفايات التي قد  (6

 ؛المشتبه في إصابتها من مؤسسة تربية الطيور الداجنة

األشخاص الذين يلجون مؤسسة تربية الطيور تدابير السالمة البيولوجية المطلوبة من قبل  ضرورة احترام (7

الطيور التي تتم تربيتها في  وأاإلنتاج وإلى المباني والمحالت التي تأوي الطيور الداجنة الداجنة، ووحدات 

 األسر أو يخرجون منها؛

مواد مطهرة مرخص باستعمالها طبقا للتنظيم الجاري به العمل أثناء الدخول بتطهير كل وسيلة نقل ضرورة  (8

 والخروج منها؛إلى مؤسسة تربية الطيور الداجنة 

 إشرافتحت  الميتةإتالف، في عين المكان، الطيور الداجنة والطيور التي تتم تربيتها في األسر  العمل على (9

السالمة البيولوجية  تدابير. يجب أن يتم هذا اإلتالف وفق شروط تحترم المذكورة أعالهالمصلحة البيطرية 

غير  .أو كل طريقة أخرى تمكن من تجنب انتشار فيروس مرض نيوكاستل هاقاحرعن طريق طمرها أو إ

في عين المكان،  النافقةتالف الطيور الداجنة والطيور التي تتم تربيتها في األسر إأنه، في حالة استحالة 

ة السالف التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية المصلحة البيطريةرئيس يمكن لبيطري 

خر مع احترام تدابير السالمة البيولوجية التي مرور، إلى أي مكان آ جوازالذكر أن يرخص بنقلها، بموجب 

 .تمكن من تفادي انتشار فيروس مرض نيوكاستل

البيانات التي تمكن من تحديد مؤسسة تربية الطيور الداجنة ومالكها أو مسيرها  هذاالمرور جواز تضمن ي

المكان والمكان المتأتية منه و ،ووسائل النقل المستعملة ،ر التي تتم تربيتها في األسروالطيور الداجنة والطيو

 انتشار فيروس مرض نيوكاستل؛عملية النقل قصد تفادي تم وفقها الشروط التي يجب أن توكذا  ،جهة إليهتالم

من قبل مالك  تةالميتنظيف وتطهير مكان إتالف الطيور الداجنة والطيور التي تتم تربيتها في األسر  (10

أو مسير مؤسسة تربية الطيور الداجنة باستعمال مواد مطهرة مرخص باستعمالها طبقا للتنظيم الجاري به 

 العمل.

المذكورة أعاله ويجب أن تبلغ المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 

( أعاله، بكل الوسائل التي تثبت التوصل، إلى مالك مؤسسة التربية 9( إلى 5 من دوالمشار إليها في البن التدابير

 يعمل على تطبيق التدابير المذكورة.يجب أن المعنية أو مسيرها الذي 

لتربية الطيور  مؤسسات أخرىعلى أعاله  6التدابير المنصوص عليها في المادة تطبق يمكن أن  :7المادة 

لمكان إقامتها أو موقعها الجغرافي أو وجود  بالنظرمرض نيوكاستل  بفيروس قد يشتبه في إصابتهاالداجنة 

المشتبه في  الطيور التي تتم تربيتها في األسر وأالطيور الداجنة اتصال بينها وبين مؤسسة التربية التي تأوي 

 إصابتها بمرض نيوكاستل.
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ة البيطرية المشار من طرف المصلحأعاله  6بالتدابير المنصوص عليها في المادة  يتم إنهاء العمل :8المادة 

مرض نيوكاستل. إلى عدم وجود الفحص السريري ونتائج التحاليل يخلص عندما أعاله  6 المادةفي نفس إليها 

شخاص المشار إليهم األإلى كذا هاء العمل بالتدابير المذكورة إلى مالكي المؤسسات المعنية أو مسيريها وويبلغ ان

 أعاله. 6المادة في 

 

 المتخذة في حالة التأكد من وجود مرض نيوكاستل التدابير: الفرع الثاني 

 

في مؤسسة تربية الطيور الداجنة، يتم وضع المؤسسة  عندما يتم تأكيد وجود مرض نيوكاستل :9المادة 

المذكورة تحت المراقبة الصحية للمصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 

المؤسسة المعنية. ويتم، على الفور، إخبار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسالمة  وجودالتابع لها مكان 

والبيطري التابع للقطاع الخاص الذي يعينه مالك أو مسير المؤسسة المعنية طبقا  ،نتجات الغذائيةالصحية للم

عندما يتعلق األمر بضيعة تربية الطيور الداجنة،  ذكره،السالف  49.99 رقم من القانون 7لمقتضيات المادة 

مؤسسة تربية الطيور الداجنة، بغية العمل على تفعيل التدابير الخاصة  توجدعامل العمالة أو اإلقليم حيث كذا و

 بالشرطة الصحية اآلتية:

 زيارة مؤسسة تربية الطيور الداجنة يقوم بها بيطري المصلحة المنصوص عليها أعاله قصد القيام بما يلي: (1

قا الداجنة المرخص لها طبالتأكد من احترام تدابير السالمة البيولوجية بالنسبة لضيعات تربية الطيور  -

 سالف الذكر؛ 49.99لمقتضيات القانون رقم 

المنصوص عليها تلك وضع تدابير السالمة البيولوجية بالنسبة لمؤسسات تربية الطيور الداجنة غير  -

 أعاله لتفادي انتشار فيروس مرض نيوكاستل؛

أدناه  13طبقا لمقتضيات المادة  تفعيله، عندما يتم من تنفيذ برنامج التلقيح ضد مرض نيوكاستلحقق الت (2

 جراء تلقيح داعم؛بوضع برنامج تعزيزي للتلقيح أو إ ويقوم، عندما تدعو الضرورة إلى ذلك،

شراف تحت إ الميتةالعمل على إتالف، في عين المكان، الطيور الداجنة والطيور التي تتم تربيتها في األسر  (3

السالمة  تدابيروفق شروط تحترم هاته اإلتالف عملية تم البيطرية السالفة الذكر. يجب أن تالمصلحة 

البيولوجية عن طريق الطمر أو الحرق أو كل طريقة أخرى تمكن من تجنب انتشار فيروس مرض 

في  الميتةتالف الطيور الداجنة والطيور التي تتم تربيتها في األسر استل. غير أنه، في حالة استحالة إنيوك

 جوازالمصلحة البيطرية السالفة الذكر أن يرخص بنقلها، بموجب ئيس ربيطري لعين المكان، يمكن ل

 مرور، إلى أي مكان أخر مع احترام تدابير السالمة البيولوجية المطلوبة؛

أو ملقحة الغير يور التي تتم تربيتها في األسر جميع الطيور الداجنة والط ، في عين المكان،قتل وإتالف (4

تطهير مكان ( أعاله؛ وكذا العمل على 2طبقا للبند  تعزيزي رغم فرضهالتي لم يتم إخضاعها للتلقيح ال

 اإلتالف بمواد مطهرة مرخص باستعمالها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني رئيس بيطري لغير أنه، إذا تعذر اإلتالف في عين المكان، أمكن ل

مرور، إلى مكان آخر  جوازللسالمة الصحية للمنتجات الغذائية المذكورة أعاله أن يرخص بنقلها، بموجب 

 ؛مع مراعاة احترام تدابير السالمة البيولوجية المطلوبة، قصد قتلها وإتالفها

ذبح الطيور الداجنة والطيور التي تتم تربيتها في األسر التي تم تلقيحها بطريقة مناسبة في مجزرة للطيور  (5

مرور، مسلم لهذا الغرض من طرف البيطري رئيس جواز يجب أن يتم نقلها، بموجب والداجنة معتمدة. 

مع احترام  ،ية المذكورة أعالهللمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائ المصلحة البيطرية التابعة

تفريغ في عند كل النقل المستعملة سائل وواألقفاص يجب تطهير وتدابير السالمة البيولوجية المطلوبة. 

تحت إشراف المصلحة البيطرية التابع لها ، منها األقربالمناسب و في المكان المجزرة الموجهة إليها أ

 و المكان المعني؛وجود المجزرة أمكان 

من طرف البيطري، رئيس المصلحة البيطرية  مرور مسلمجواز رخيص بإخراج البيض، بموجب الت (6

 السالفة الذكر، مع احترام تدابير السالمة البيولوجية المطلوبة؛
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والمناطق المحيطة  ،والمحالت ،شراف المصلحة البيطرية السالف ذكرها، البناياتتنظيف وتطهير، تحت إ (7

 ،للنقل والمركبات المستعملة ،الطيور التي تتم تربيتها في األسر وأور الداجنة بها المستعملة إليواء الطي

تطهير  موادباستعمال قد تكون ملوثة بفيروس مرض  نيوكاستل وكل المعدات التي  ،وكل البنايات األخرى

 العمل؛مرخص باستعمالها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها 

شهادة لمالك مؤسسة تربية الطيور الداجنة أو لمسيرها من طرف البيطري ، هاته التطهيرعملية تسلم، عقب 

 رئيس المصلحة البيطرية السالفة الذكر؛

المعدات المستعملة ألغراض تربية الطيور الداجنة والتي ال يمكن تطهيرها بطريقة في عين المكان،  ،إتالف (8

 ا ؛أقفاص النقل واليرقات بالنسبة للبيض من قبل مالكه مثلفعالة 

 ؛حسب الحالة ،مرض نيوكاستل أو معالجتهاقد تكون ملوثة بفيروس كل مادة في عين المكان،  ،إتالف (9

 ( يوما ابتداء21عن واحد وعشرين )خضاع مؤسسة تربية الطيور الداجنة لفترة فراغ صحي ال تقل مدته إ (10

 .هماذكر سالفتي التنظيف والتطهير المن تاريخ نهاية عملي

المرور المنصوص عليها في هذه المادة، البيانات التي تمكن من التعرف على مؤسسة  جوازاتن تتضمن يجب أ

 والطيور الداجنة و/أو الطيور التي تتم تربيتها في األسر ،وتحديد هوية مالكها أو مسيرها ،تربية الطيور الداجنة

يجب لشروط التي ا وتبين أيضاجهتها. ومكان وكذا المكان المتأتية منه و ،ووسائل النقل المستعملة ،و/أو البيض

 النقل لتفادي انتشار فيروس مرض نيوكاستل؛عملية وفقها أن تتم 

م تربيتها في األسر المنصوص وإتالف الطيور الداجنة و/أو الطيور التي تتجب أن تشكل كل عملية ذبح أو قتل ي

ا في هذه المادة، موضوع محضر يعده، عقب نهاية هذه العمليات، بيطري المصلحة البيطرية التابعة عليه

. يجب أن يتضمن الذي أشرف على العمليتين المذكورتينللمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 

وتحديد هوية مالكها أو  ،هذا المحضر البيانات التي تمكن من التعرف على مؤسسة تربية الطيور الداجنة

وتاريخ وسبب ذبحها  ،وكذا عددها ،المعنية والطيور الداجنة و/أو الطيور التي تتم تربيتها في األسر ،مسيرها

 أو قتلها وإتالفها.

رئيس المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية المشار  ،البيطرييسلم 

الذي يحترم التدابير الخاصة بالشرطة الصحية  هاأو مسيرمؤسسة تربية الطيور الداجنة ى مالك إل ،أعاله هاإلي

 المنصوص عليها أعاله "شهادة احترام التدابير الخاصة بالشرطة الصحية".

مؤسسات تربية الطيور  علىأعاله  9( من المادة 2( و1عليها في البندين  التدابير المنصوص تطبق :10المادة 

مرض نيوكاستل اعتبارا لمكان إقامتها أو موقعها الجغرافي أو وجود  بفيروس تكون مصابةقد التي الداجنة 

الطيور الداجنة و/أو الطيور التي تتم تربيتها في األسر تربية الطيور الداجنة التي تأوي اتصال بينها مؤسسة 

 المصابة بمرض نيوكاستل.

التي تم تطبيق التدابير تربية الطيور الداجنة في مؤسسة  الطيور الداجنة توطينيمكن إعادة  ال :11المادة 

( من 10بعد نهاية فترة الفراغ الصحي المنصوص عليه في البند  إالعليها أعاله  9المادة  فيالمنصوص عليها 

ني للسالمة الصحية للمنتجات وبعد موافقة البيطري رئيس المصلحة البيطرية للمكتب الوط المذكورة 9المادة 

 مؤسسة تربية الطيور الداجنة المعنية. وجودالغذائية التابع لها مكان 

لطيور األخرى الحمام الزاجل أو ا علىأعاله  9ال تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة  :12المادة 

إصابة عندما يتم تأكيد  ،نهأ ألغراض العرض. غيرأو  السيرك وأفي حدائق الحيوانات الموجودة في األسر 

المصلحة البيطرية للمكتب  ، تعملالحمام الزاجل والطيور األخرى الموجودة في األسر هاته بمرض نيوكاستل

هذا الحمام الزاجل والطيور األخرى الموجودة  وجودالوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان 

 :آلتيةعلى تطبيق التدابير افي األسر 

يوما بعد  60خالل مدة ال تقل عن اجل أو الطيور الموجودة في األسر، الحمام الز وخروج منع دخول -أ

 األعراض السريرية لمرض نيوكاستل؛ اختفاء
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سيما  وال، مرض نيوكاستلتكون ملوثة بفيروس العمل على إتالف أو معالجة كل المواد أو النفايات التي قد  -ب

كل النفايات التي تم جمعها خالل المدة المشار إليها أعاله مع احترام تدابير السالمة البيولوجية المطلوبة 

 لتفادي انتشار فيروس مرض نيوكاستل.

 

 مقتضيات تتعلق بالتلقيح ضد مرض نيوكاستل: الباب الرابع 

 

للطيور الداجنة والطيور التي تتم تربيتها في األسر إجباريا. يتم  يعتبر التلقيح ضد مرض نيوكاستل :13المادة 

 49.99في مؤسسات تربية الطيور الداجنة المرخص لها طبقا لمقتضيات القانون رقم هاته القيام بعملية التلقيح 

لوطني برامج تلقيح مصادق عليها من طرف المدير العام للمكتب ا في إطار على نفقة مالكيها، السالف الذكر،

 للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

بياطرة القطاع الخاص المتوفرين على انتداب يجب أن يُنجز التلقيح ضد مرض نيوكاستل من طرف  :14المادة 

، الصحية للمنتجات الغذائية للمكتب الوطني للسالمةالبياطرة التابعين ، من طرف وعند االقتضاءصحي، 

باستعمالها من طرف المدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات حصريا، بلقاحات مرخص 

 الغذائية.

تدون عمليات التلقيح ضد مرض نيوكاستل في سجل تربية الطيور بالنسبة لضيعات تربية الطيور الداجنة، 

وتسميته التجارية  الداجنة الخاص بمؤسسة تربية الطيور الداجنة المعنية مع اإلشارة إلى نوع اللقاح المستعمل

التي تم و التي تتم تربيتها في األسرالطيور  وأورقم حصة اإلنتاج وتاريخ التلقيح وكذا عدد الطيور الداجنة 

 .أعمارهاتلقيحها وأصنافها و

 مالكي الطيور الداجنة والطيور التي تتم تربيتها في األسرلشهادة تلقيح البيطري الذي أنجز عملية التلقيح سلم ي

 .على طلب منهمبناء 

 الطيور التي تتم تربيتها في األسر، يتم إطالع األشخاص الموجهة إليهم وأفي حالة تفويت الطيور الداجنة 

 على كل المعلومات المتعلقة بعملية التلقيح هاته.الطيور المذكورة 

لطيور الداجنة والطيور التي تتم تربيتها في األسر الملقحة بصفة صحيحة ضد مرض يمكن ل :15المادة 

 المشاركة في المسابقات والمعارض والتجمعات.وحدها دون غيرها،  ،نيوكاستل

 

 التعويض:  الباب الخامس

 

 1.75.292من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  7منح التعويض المنصوص عليه في الفصل ال ي: 16المادة 

التي تم ذبحها أو قتلها وإتالفها الملقحة السالف ذكره إال لمالكي الطيور الداجنة و/أو الطيور الموجودة في األسر 

 طبقا لمقتضيات هذا القرار.

  بهذا القرار.ويحدد مبلغ التعويض طبقا لمقتضيات الملحق 

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

 

قصد تمكين المالكين من االستفادة من التعويض المشار إليه أعاله، يجب أن يتم إعداد محضر  :17المادة 

فئات المحددة في الملحق بهذا القرار من تصنيف الطيور الداجنة و/أو الطيور الموجودة في األسر يعتمد على ال

 قبل لجنة تتكون من:
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، يستحسن اختياره من بين أعضاء جمعية ة و/أو الطيور الموجودة في األسرخبير يعينه مالك الطيور الداجن -

 ؛أو الطيور الموجودة في األسر مربي الطيور الداجنة

للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، التابع لها المكان لمصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني تابع لبيطري  -

 حيث أنجزت عملية الذبح أو القتل واإلتالف.

أعاله إلى هوية مالك الطيور  17يجب أن يشير محضر التصنيف المنصوص عليه في المادة  :18المادة 

وأن يتضمن البيانات المتعلقة بمؤسسة تربية الطيور الداجنة المعنية،  ،الداجنة و/أو الطيور الموجودة في األسر

وقيمتها المحددة  ،وعددها ،المذكورة الطيور الداجنة و/أو الطيور الموجودة في األسر تنتمي إليهاوكذا الفئة التي 

م للمالك يسلعلى أساس المبالغ المبينة في الملحق بهذا القرار. يجب أن يعد المحضر المذكور في أصل واحد 

 وعدد كاف من النسخ.

وإتالفها و/أو الطيور الموجودة في األسر طيور الداجنة المبلغ التعويض المستحق عن قتل  يطابق :19المادة 

 أعاله. 17التصنيف طبقا لمقتضيات المادة في محضر  نةيالمبالقيمة 

الفارق المسجل بين  لطيور الداجنة و/أو الطيور الموجودة في األسرامبلغ التعويض المستحق عن ذبح  يطابق

قيمتها المبينة في محضر التصنيف المناسب والقيمة المحصلة من قصباتها. يُعد بيطري المصلحة البيطرية 

أعاله بيانا حسابيا  17المة الصحية للمنتجات الغذائية المنصوص عليه في المادة التابعة للمكتب الوطني للس

 يتضمن كل هذه المعلومات.

، لهذا الغرض، من طرف المصلحة ةالمسلم االستمارةيجب أن يودع طلب التعويض المعد وفق  :20المادة 

مؤسسة تربية الطيور  وجودالبيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان 

 الداجنة المعنية، من طرف المالك أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض لدى المصلحة المذكورة.

 عليه من طرف المالك.يجب أن يكون الطلب المذكور مؤرخا وموقعا 

 :، حسب الحالةيتضمن ملف التعويض، عالوة على الطلب السالف ذكره، الوثائق التالية

ومؤسسة و/أو الطيور األخرى  لطيور الداجنة و/أو الطيور الموجودة في األسرابطاقة تحدد هوية مالك  -

بنسخة  ،لتربية الطيور الداجنة، عندما يتعلق األمر بضيعة مرفقة ، عند االقتضاء،تربية الطيور الداجنة

الذبح أو  أثناءالسالف ذكره، ساري المفعول  49.99من الترخيص المسلم طبقا لمقتضيات القانون رقم 

 القتل واإلتالف؛

 أعاله؛ 9أصل محضر الذبح أو القتل واإلتالف المنصوص عليه في المادة  -

 أعاله؛ 9الصحية المنصوص عليهما في المادة شهادة التطهير وشهادة احترام التدابير الخاصة بالشرطة  -

 ؛أعاله 14منصوص عليها في المادة شهادة التلقيح ال -

 أعاله؛ 17أصل محضر التصنيف المنصوص عليه في المادة  -

 ة الذبح.أعاله في حال 19البيان الحسابي للتعويض المعد طبقا لمقتضيات المادة  -

بناء  ،ية للمنتجات الغذائية أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرضيعد المدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصح

 قرار التعويض.على الوثائق السالف ذكرها، 

 ( واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.1يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد سنة ) :21المادة 

 

 

 (2017ديسمبر 10)1439من ربيع األول  21في  ،وحرر بالرباط

 ؛ عزيز أخنوشالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغاباتوزير 
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 ملحق 

من  21صادر في ال 3308.17وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم بقرار 

 نيوكاستلالخاصة لمحاربة مرض وبالتدابير التكميلية  المتعلق (2017ديسمبر 10)1439ربيع األول 

*-*-* 

 مبلغ التعويض الممنوح حسب الصنف ونوع االنتاج والسن 

 ((2017ديسمبر 10)1439ربيع األول من  21الصادر في  3308.17من القرار رقم  16)المادة 

 المبلغ بالدرهم/للفرد ونوع اإلنتاج والسنالصنف حسب الفئة 

 المنتج للحم Gallusطيور التوالد من نوع 

 30 واحد إلى ثمانية أسابيعمن أسبوع 

 43 أسبوعا 16أسابيع إلى  9من 

 59 أسبوعا 25أسبوعا إلى  17من 

 77 أسبوعا 40أسبوعا إلى  26من 

 62 أسبوعا 50أسبوعا إلى  41من 

 40 أسبوعا 50ما فوق 

 المنتج للبيض Gallusطيور التوالد من نوع 

 48 من أسبوع واحد إلى ثمانية أسابيع

 61 أسبوعا 16أسابيع إلى  9من 

 74 أسبوعا 25أسبوعا إلى  17من 

 81 أسبوعا 40أسبوعا إلى  26من 

 52 أسبوعا 50أسبوعا إلى  41من 

 27 أسبوعا 50ما فوق 

 طيور التوالد من صنف الديك الرومي

 152 من أسبوع واحد إلى ثمانية أسابيع

 211 أسبوعا 16أسابيع إلى  9من 

 281 أسبوعا 25إلى أسبوعا  17من 

 325 أسبوعا 40أسبوعا إلى  26من 

 192 أسبوعا 50أسبوعا إلى  41من 

 108 أسبوعا 50ما فوق 

 الدجاج المقبل على وضع بيض االستهالك

 10 من أسبوع واحد إلى ثمانية أسابيع

 22 أسبوعا 16أسابيع إلى  9من 

 33 أسبوعا 25أسبوعا إلى  17من 

 30 أسبوعا 40أسبوعا إلى  26من 
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 25 أسبوعا 50أسبوعا إلى  41من 

 18 أسبوعا 50ما فوق 

 الدجاج المنتج للحم

 8 أسابيع فما أقل 4

 13 أسابيع  4ما فوق 

 الديك الرومي المنتج للحم

 17 (6-0)فما أقل أسابيع     6

 40 اأسبوع 12أسابيع  إلى   7من  

 82 أسبوعا 12ما فوق 

 النعام

 600 أشهر 3ه على ريقل عم النعام الذي

 1500 أشهر 3النعام الذي يفوق عمره 

 5000 النعام البالغ

 للتسمين القسريالطيور الداجنة الموجهة 

 25 أقل من شهر واحد

 50 (2من شهر واحد إلى شهرين )

 100 (2شهرين ) ما فوق

 الدجاج )تربية الطيور الداجنة بطريقة غير صناعية(

 4 أقل من شهر واحد

 15 (2من شهر واحد إلى شهرين )

 30 (2ما فوق شهرين )

 الديك الرومي واإلوز والبط والدجاج الحبشي

 8 (2أقل من شهرين )

 30 أشهر ( 5)إلى خمسة( 2)من شهرين 

 60 (  أشهر 5) خمسةما فوق 

 10 طيور أخرى

 

 


