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( 2133نوفمبر  26) 3331من محرم  22صادر في  3366633قرار لوزير الفالحة والصيد البحري رقم 

 (القالعية)يتعلق بالتدابير التكميلية الخاصة لمحاربة داء الحمى النفطية 
 

 (1133، ص 2133يوليو  32بتاريخ  6223ج ر  رقم )

 

 وزير الفالحة والصيد البحري،

( 2.22سبتمبر  .2) 29.2شوال  .الصادر في  252.51.1بة قانون رقم بناء على الظهير الشريف بمثا

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

 منه؛ 2و 6و .و 9سيما الفصول 

ية للمنتجات الغذائية الصادر القاضي بإحداث المكتب الوطني للسالمة الصح 1.552وعلى القانون رقم 

 1، والسيما المادة (.155فبراير  22) 2395من صفر  11بتاريخ  255.515بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 منه؛

 وبعد استطالع رأي وزير االقتصاد والمالية،

 

 

 :قرر ما يلي 

 

 

 أحكام عامة: الباب األول 

 

والذي يُنجزه، طبقا ( القالعية)الحمى النفطية  يجب أن يُوَدع، فورا، التصريح بداء :المادة األولى

، األشخاص 252.51.1من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم  9لمقتضيات الفصل 

المنصوص عليهم في الفصل المذكور وكذا البياطرة المفتشون بالمجازر والمختبرات عند معاينة أعراض 

على قصبة الحيوان، بما في ذلك خالل ( القالعية)الحمى النفطية  سريرية على الحيوان الحي أو عالمات

تشريح أو تشخيص تجريبي، لدى المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات 

 (5القالعية)في إصابته بداء الحمى النفطية  تبهالغذائية التابع لها مكان تواجد الحيوان المصاب أو المش

 بين هذا التصريح هوية مالك الحيوان أو الشخص المكلف به وأن يتضمن يجب أن ي

 

ويجب أن يُعد وفق النموذج 5 المعنيةالضيعة البيانات التي تمكن من التعرف على الحيوان المذكور وعلى 

ية للمنتجات الغذائالُمَسلم لهذا الغرض من قبل المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية 

  5السالفة الذكر

 

 :اآلتية ما يلي يراد في مدلول هذا القرار بالمصطلحات:  2المادة 

 

، وتسمح (القالعية)حيوان من فصيلة يمكن أن تأوي فيروس الحمى النفطية  : وىعدقابل للحيوان  -

 ة للداء؛يبتطوره أو بتكاثره، دون أن تظهر عليه األعراض السرير

والذي ( القالعية)الحمى النفطية فيروس ب قابل للعدوى يف أو متوحشكل حيوان أل: حيوان حساس -

 األصابعشفعيات ، وال سيما الحيوانات أو هما معا داءهذا الو جروح مميزة لأأعراض سريرية  عليه ظهرت

 ؛(ذوات الظلف)

وح أعراضا سريرية أو جرتظهر عليه كل حيوان من فصيلة حساسة :  إصابته بالداءفي حيوان مشتبه  -

 ؛(القالعية)الحمى النفطية االشتباه بوجود تمكن من قبل أو بعد موته أو هما معا 

 ؛(القالعية)الحمى النفطية  داءإصابته بتشخيص تم كل حيوان حساس : حيوان مصاب -

الحمى النفطية كل حيوان حساس تعرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة لفيروس : حيوان معدي -

 5(القالعية)
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من الظهير الشريف بمثابة قانون  . الفصلتشمل التدابير التكميلية الخاصة المشار إليها في  :3المادة 

 :ما يلي ( القالعية)للحمى النفطية ، بالنسبة 252.51.1السالف الذكر رقم 

 عند الحيوانات الحساسة؛  (القالعية)للحمى النفطية مراقبة الوضع الوبائي  -3

 التدابير الخاصة بالشرطة الصحية؛ -2

 5 احتواء انتشار الداءبغرض تلقيح حيوانات  -3

أو مسيريها، أثناء تطبيق التدابير المشار إليها أعاله، أن يتخذوا، تحت الضيعات يجب على مالكي 

مسؤوليتهم، كل االجراءات الضرورية التي تمكن من المساعدة على إنجاز التدابير المذكورة، وال سيما 

 5 ضمان تثبيت حيواناتهم

 

 (القالعية)للحمى النفطية مراقبة الوضع الوبائي  :لثانيالباب ا

 

 :على الخصوص (القالعية)للحمى النفطية تتضمن مراقبة الوضع الوبائي  : 3المادة 

لمكتب الوطني للسالمة لمنتظمة للحيوانات تقوم بها المصالح البيطرية التابعة زيارات  -2

في االنتداب الصحي اص المتوفرون على القطاع الخبياطرة كذا الصحية للمنتجات الغذائية و

كل أماكن تجمع ، بصفة عامة، في والمجازر والمراكز الحدودية و الضيعاتاألسواق و

أن  يجب، (القالعية)وفي حالة االشتباه في وجود داء الحمى النفطية 5 المذكورة الحيوانات

 أخذ العينات؛ب سالف ذكرهميقوم البياطرة ال

المة الصحية للمنتجات المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للستقوم بها وبائية  أبحاث -1

 على االنتداب الصحي؛ المتوفرون السالف ذكرهم القطاع الخاصبياطرة الغذائية و

 5المذكورة أعاله التحقيقات الوبائيةخالل الزيارات والتي تم أخذها ليل العينات تح -9

 

المختبرات في من هذا القرار،  6و 3في المادتين  ص عليهانصويجب أن يتم تحليل العينات الم: 1المادة 

مرجعية إجراؤها، أيضا، في مختبر ذي يمكن و 5التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

 5لمنظمة العالمية للصحة الحيوانيةا

 

 التدابير الخاصة بالشرطة الصحية:  الباب الثالث

 

 (القالعية)الحمى النفطية داء في وجود متخذة في حالة االشتباه التدابير ال:  األول الفرع

 

المعنية  الضيعةالمادة األولى أعاله، نصوص عليه في توصل بالتصريح المالفور ، تخضع:  6المادة 

 ،فورا ،المنصوص عليها في المادة األولى أعاله التي تخبر بذلكمصلحة البيطرية للمراقبة الصحية لل

وعامل العمالة أو اإلقليم حيث تتواجد  الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية للمكتب جهويالمدير ال

 :وذلك قصد اتخاذ التدابير التالية الضيعة المذكورة 

 :وتشملذكر ة الالسالف ةي تابع للمصلحبيطر بها يقومالضيعة زيارة  -3

، بيان، مع (القالعية)ية داء الحمى النفطالحساسة لوالقابلة للعدوى إحصاء جميع الحيوانات  ( أ

 النافقة؛أو  تهاصابشتبه في إالملكل فصيلة، عدد الحيوانات بالنسبة 

 ؛ الضيعة متواجد في  حساسفحص كل حيوان   ( ب

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

 5النافقةتشريح الحيوانات  ( د

 ط السالمة البيولوجية المطلوبة ؛على احترام شرو ،الزيارةهذه خالل يسهر البيطري، 

لمعنية للضيعة اإخبار المختبر التابع للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية األقرب  -2

 نوعية العينات التي يجب أخدها وكيفيات إرسالها ؛قصد الموافقة على 

البيولوجية شروط السالمة  مراعاةالمخبرية مع للفحوصات العينات الضرورية  ذأخالقيام ب -3

 المطلوبة؛

 :تحديد قصد  المذكورة لمصلحةتابع ل إجراء بحث وبائي تحت مسؤولية بيطري -3
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 ؛ في وجودهقبل االشتباه بالضيعة  (القالعية)الحمى النفطية المدة المحتملة لوجود داء  (أ

 ؛  عند الفصائل الحساسةمجال اإلصابة أو العدوى المحتمل  (ب

الضيعات وتحديد الضيعة في الموجود  (القالعية)فطية الحمى النالمصدر المحتمل لفيروس  ( ج

 صدر؛عدواها انطالقا من هذا المتبه في إصابتها أو يشحيوانات التي تتواجد بها خرى األ

 :بما يلي خالل هذا البحثالقيام، يجب عالوة على ذلك، 

 ؛إضافي تشخيصالالزمة لالعينات  ذأخ -

 ؛ عند ذبحهاأو للحيوانات ء الفحص السريري أثناتمت معاينتها التي  الجروحتحديد تاريخ  -

من شأنها إحصاء الحيوانات التي تم إدخالها وإخراجها واألشخاص والعربات والمواد التي  -

 5المعنية أو إليهاالضيعات من انطالقا ( القالعية)السماح بانتشار داء الحمى النفطية 

 ؛في إصابتهاعزل الحيوانات المشتبه  -1

 وأاللحوم مشتقة من منتجات  وأاللحوم  والحيوانات أجثث  وحساسة أالمنع دخول الحيوانات  -6

المواد المعدة  وأأجنة الحيوانات الحساسة  وأبويضات  وأالسائل المنوي  ومشتقاته أالحليب و

واد أخرى كالصوف والجلود والشعر والحرير أشياء أخرى أو م وأاألواني  وأالحيوانات لتغذية 

نقل من شأنها مادة أخرى كل سماد المتأتي من روث الحيوانات، وكذا ونفايات الحيوانات وال

إلى الضيعة التي توجد بها حيوانات يشتبه في إصابتها أو  (القالعية)الحمى النفطية  فيروس

 ؛ خروجها منها 

البيطرية ، يمكن للبيطري رئيس المصلحة الضيعةخزين الحليب في ال يمكن تغير أنه، عندما 

أن ، أو في عين المكانالمادة األولى أعاله إما أن يقرر إتالف الحليب في  نصوص عليهاالم

إلى أقرب مكان يتم فيه إتالفه أو إخضاعه لعملية معالجة ، تحت مراقبة بيطرية، نقلهيرخص ب

أن تتوفر الوسائل المستعملة في شريطة ، (القالعية)تضمن إتالف فيروس داء الحمى النفطية 

 التي تمكن من تفادي انتشار الداء؛ النقل على التجهيزات

رئيس  ،يمكن للبيطري إال أنه،5 إليهاأو الضيعة من غير الحساسة انطالقا لحيوانات منع نقل ا -2

النقل بموجب شهادة  ارخص هذأن ي ،المادة األولى أعالهنصوص عليها في لمالبيطرية االمصلحة 

5 الشخص المكلف بهاوانات أو السماح بالمرور تعد لهذا الغرض بطلب من مالك هذه الحي

أو  الحيوانات مالكتحديد هوية مكن من البيانات التي تالسماح بالمرور هاته  تتضمن شهادةو

تبين الشروط كما 5 ووجهتها تي يتم نقلهاالحيوانات الو المتأتية منهاالضيعة و، الشخص المكلف بها

 .(القالعية)حمى النفطية داء الفيروس النقل قصد تفادي انتشار  اتم وفقها هذيالتي 

لهذا الغرض  يسلمهاتقديم شهادة السماح بالمرور ما لم يتم ، إليهاأو الضيعة تنقل العربات من  منع -8

 ،باألمر لمادة األولى أعاله بطلب من المعنينصوص عليها في ارئيس المصلحة الم ،البيطري

التي تأوي  محالتالواني مبوالالضيعة عند مدخل  المالئمةالتطهير استعمال وسائل شريطة 

 ؛ومخرجها الحيوانات الحساسة

الحساسة المحالت التي تأوي الحيوانات وإلى المباني والضيعة  الذين يلجون إلىالتزام األشخاص  -1

 ؛البيولوجية باحترام تدابير السالمةأو يخرجون منها 

5 السالفة الذكرتحت مراقبة المصلحة البيطرية  ،في عين المكان ،إتالف الحيوانات النافقة -31

 ةحرق أو أيالطمر أو عن طريق الالسالمة البيولوجية  قواعداحترام مع يجب أن يتم هذا االتالف 

 ؛ (القالعية)داء الحمى النفطية تمكن من تفادي انتشار فيروس  أخرى  طريقة

أو مسيرها،  الضيعةوتطهيره، من قبل مالك  مكان إتالف الحيوانات النافقةتنظيف  -33

 5 طبقا للتنظيم الجاري به العمل باستعمالها مواد مطهرة مرخصباستعمال 

سالفة المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية البلغ يجب أن ت

أعاله إلى مالك  22إلى  . من في البنودنصوص عليها التدابير المالذكر، بكل الوسائل التي تثبت التوصل، 

 5نفيذهامعنية أو مسيرها الذي يسهر على تالالضيعة 

 

أخرى إذا كان تمركزها أو ضيعات أعاله  6المادة نصوص عليها في التدابير الم يمكن أن تشمل: 2المادة 

وجود توحي بإمكانية  التي تأوي الحيوانات المشتبه في إصابتها الضيعةالجغرافي أو اتصاالتها مع  موقعها

 .(القالعية)لنفطية داء الحمى ابفيروس  العدوى
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ما يثبت الفحص السريري ونتائج أعاله عند 6في المادة نصوص عليها التدابير المنتهي العمل بي:  8المادة 

انتهاء العمل بهذه التدابير ويبلغ 5 (القالعية)التحاليل عدم وجود االشتباه في اإلصابة بداء الحمى النفطية 

 5المعنية أو مسيرهاالضيعة مالك وأعاله  6ه في المادة المشار إليعامل العمالة أو اإلقليم إلى 

 

 (القالعية)الحمى النفطية التدابير المتخذة في حالة تأكيد وجود داء :  الثاني فرعال

 

فيها للمراقبة الصحية ( القالعية)داء الحمى النفطية تأكيد وجود تخضع الضيعة التي يتم :  1المادة 

مكان تواجد التابع لها تب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية لمصلحة البيطرية التابعة للمكل

المعنية وكذا إن اقتضى الحال الضيعة يتم إخبار عامل العمالة أو اإلقليم حيث تتواجد و5 المذكورةالضيعة 

 قصد العمل على تفعيل التدابيرالوضع تحت المراقبة الصحية المجاورة بقرار  واألقاليمعمال العماالت 

 :الصحية التالية  بالشرطةالخاصة 

 

I5 بالحمى بعين االعتبار العوامل الجغرافية واإلدارية والوبائية المتعلقة  اأخد" منطقة مقننة" تحديد

 :والتي تشمل ( القالعية)النفطية 

النفطية بؤرة الحمى " فيها والمسماة( القالعية)الضيعة التي تم تأكيد وجود داء الحمى النفطية  -

 ؛"البؤرة"أو  "(ةالقالعي)

 كيلومترات على األقل؛ 9منطقة الوقاية حول البؤرة بقطر يناهز  -

 5  كيلومترات على األقل 25منطقة المراقبة حول البؤرة بقطر يناهز  -

 5عند مداخلها على مستوى الطرق المؤدية إليهاتوضع مناطق الوقاية والمراقبة بلوحات اإلشارة إلى تم ت

II5 النفطية  لمدة ال تقل عن مدة احتضان فيروس الحمى، (القالعية)النفطية بؤرة الحمى  تطبيق داخل

 :الحساسة المعنية، التدابير التالية  حسب الحيوانات (القالعية)

أو  إصابتها بالعدوى في جميع الحيوانات المصابة والمشتبه ،بعين المكان ،وإتالف فورا قتل -3

ذا تطهير مكان إتالف الحيوانات بمواد مطهرة وكبؤرة الفي  نافقةالمعدية وإتالف الحيوانات ال

إال أنه، في حالة استحالة إتالف الجثث في 5 طبقا للتنظيم الجاري به العمل باستعمالها مرخص

المشار إليها بالمادة األولى أعاله البيطرية عين المكان، يمكن للبيطري رئيس المصلحة 

 محيط منطقة الوقاية، مع التقيد بتدابير الترخيص، تحت مسؤوليته، بنقلها إلى مكان آخر داخل

 ؛ ( القالعية)النفطية انتشار فيروس الحمى تفادي السالمة البيولوجية التي تمكن من 

 ؛يهاأو إلالبؤرة نقل الحيوانات الحساسة من  منع -2

 غير أنه، يمكن للبيطري رئيس المصلحة5 يهاأو إلالبؤرة من الحساسة الحيوانات غير منع نقل  -3

بموجب شهادة السماح بالمرور  ا النقلالمشار إليها بالمادة األولى أعاله أن يرخص بهذ ةالبيطري

تتضمن هذه الشهادة و5 الشخص المكلف بهاتعد لهذا الغرض بطلب من مالك هذه الحيوانات أو 

 المتأتيةالشخص المكلف بها والضيعة مالك هذه الحيوانات أو كن من تحديد هوية البيانات التي تم

وتبين الشروط التي يتم وفقها هذا النقل قصد 5 ووجهتهاها نقلوالحيوانات التي يتم الحيوانات ا منه

 ؛(القالعية)تفادي انتشار فيروس داء الحمى النفطية 

لهذا الغرض  يسلمهاتقديم شهادة السماح بالمرور ما لم يتم ، يهاأو إلالبؤرة تنقل العربات من  منع -3

 باألمر، المادة األولى أعاله بطلب من المعنيفي ليها وص عنصالبيطري رئيس المصلحة الم

التي حالت المووالمباني البؤرة المذكورة عند مدخل المالئمة لتطهير ااستعمال وسائل شريطة 

 ؛ ومخرجها تأوي الحيوانات الحساسة

ساسة وإلى المباني والمحالت التي تأوي الحيوانات الحالبؤرة التزام األشخاص الذين يلجون إلى  -1

 ؛أو يخرجون منها باحترام تدابير السالمة البيولوجية 

ومشتقاته والحليب  شتقاتهاكاللحوم ومالبؤرة المواد المتأتية من حيوانات المنتجات وخروج  منع  -6

الحيوانات والصوف والجلود والشعر  المواد المعدة لتغديةوالسائل المنوي والبويضات واألجنة و

نية والسماد المتأتي من روث الحيوانات وأي مادة أخرى قابلة لنقل والحرير والنفايات الحيوا

 ؛من البؤرة المذكورة ( القالعية)النفطية فيروس الحمى 
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شتقاتها الحيوانات الحساسة بعين المكان، ال سيما اللحوم وم المنتجات المتأتية منكل  إتالف -2

 جدة بالبؤرة ؛والسائل المنوي والبويضات واألجنة المتوا شتقاتهوالحليب وم

التي تستعمل إليواء الحيوانات الحساسة وجوانبها  ونواحيها تنظيف وتطهير المباني والمحالت -8

التي يمكن إصابتها والعربات المستعملة لنقل الحيوانات وكل المباني األخرى وكل المعدات 

باستعمالها مرخصة  ةمطهرمواد ، تحت المراقبة البيطرية، ب(القالعية)النفطية بفيروس الحمى 

كما يجب تطهير المباني المستعملة إليواء األفراد أو فضاءات 5 طبقا للتنظيم الجاري به العمل

 5(القالعية)النفطية فيروس الحمى ب تلويتهاالتي يمكن المكاتب 

البيطري رئيس من طرف  هاأو لمسيرالضيعة شهادة لمالك  ، عقب هذا التطهير،يجب أن تسلم

تابع للقطاع  ليها في المادة األولى أعاله أو من طرف بيطريع نصوصمالمصلحة البيطرية ال

 ؛ يتوفر على انتداب صحيالخاص 

الحمى  فيروسالبؤرة التي قد تنشر المتواجدة بالحساسة  غيرالحيوانات ، عند الضرورة، قتل -1

عزلها عندما يمكن ترقيمها و لخيولعلى ا هذا اإلجراءإال أنه، ال يطبق  .(القالعية)النفطية 

 5مراقبة تحركاتهاو بشكل فعالمحالت إيوائها تطهير وتنظيف و

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

، بكل الوسائل التي تثبت التوصل، التدابير المنصوص عليها المنصوص عليها في المادة األولى أعاله

 5المعنية أو مسيرها الذي يسهر على تنفيذها، (القالعية)بؤرة الحمى النفطية  ،عةأعاله إلى مالك الضي

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

 الصحية المشار الخاصة بالشرطة تدابيرلل هاحترام أعاله إلى هذا المالك أو المسير، عند ةالمذكور

  5» احترام تدابير الشرطة الصحي شهادة«، إليها أعاله

 

III6  داخل منطقة الوقايةتية التدابير اآلتطبيق: 

المتواجدة  األخرى الحيواناتباقي حساسة وال حيواناتالاجد فيها تتو التي الضيعاتإحصاء جميع  -3

ع الحليب يجمتوكذا المؤسسات والمقاوالت المعرضة للخطر كالمجازر ومراكز  اتضيعهذه الفي 

 مشابهة؛األخرى المقاوالت المؤسسات أو الو

أخذ ا و، إذا لزم األمر، سريريا فحصتي تشمل ، واللضيعات المذكورةل ةمنتظم ةبيطري مراقبة -2

مكن من تفادي لسالمة البيولوجية التي تإجراءات ااحترام مع الحيوانات الحساسة  منعينات 

 ؛(القالعية)النفطية  نتشار فيروس الحمىا

رئيس  ،لبيطريأن يرخص اإال أنه، يمكن 5 بين الضيعاتونقلها نقل الحيوانات الحساسة نع تم -3

عندما بنقل الحيوانات المذكورة  ،األولى أعالهنصوص عليها في المادة المصلحة البيطرية الم

في أي اشتباه غياب  نعكذا الحالة الوبائية للضيعة والذي تخضع له يسفر الفحص السريري 

ا النقل وفق الشروط ذيجب أن يتم ه5 (القالعية)الحمى النفطية العدوى بفيروس أو اإلصابة 

 :التالية

  مراقبة تخضع لنحو مجزرة معتمدة أو  الضيعةبيطري، من الراقبة تحت م ،مباشرة

داخل منطقة  ،عند االقتضاء ،قع داخل منطقة الوقاية أوت، على المستوى الصحي منتظمة

 المراقبة؛

 سكك الحديدية؛أو ال الرئيسية الطرقية عبر المحاور 

  بمواد مطهرة ، وبعدها قبل كل عملية نقلوتطهيرها يتم تنظيفها  عرباتباستعمال

 طبقا للتنظيم الجاري به العمل؛مرخص باستعمالها 

 ؛ةلحساسامنع تجمعات الحيوانات  -3

، يمكن غير أنه5 تهاوأجن هابويضاتلحساسة وأخذ عينات من الحيوانات االصطناعي لتلقيح المنع  -1

هذا ب ،المادة األولى أعالهالمنصوص عليها في البيطرية  رئيس المصلحة ،لبيطريأن يرخص ا

مركز للتلقيح يسلمه منوي د استعمال سائل منوي مخزن في الضيعة أو سائل التلقيح عن

  ؛الضيعةتواجد خارج ياالصطناعي 

 الوقاية؛ منطقةتية من هذه الحيوانات من المتأ لحساسة والمنتجات والموادامنع خروج الحيوانات  -6
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 ،لبيطريأن يرخص اغير أنه، يمكن 5 الوقاية منطقةة من لحساساغير منع خروج الحيوانات  -2

شهادة ا الخروج بموجب بهذ ،المادة األولى أعالهنصوص عليها في المالبيطرية  رئيس المصلحة

سماح تتضمن شهادة الو5 مسيرهاأو  الضيعةالسماح بالمرور تعد لهذا الغرض بطلب من مالك 

 والضيعة المتأتية منها مسيرهاأو  الضيعةمالك بالمرور هاته البيانات التي تمكن من تحديد هوية 

الخروج  وفقهايجب أن يتم الشروط التي تشير هذه الشهادة إلى و5 الحيوانات ووجهتهاو الحيوانات

 ؛(القالعية)الحمى النفطية نتشار فيروس قصد تفادي ا

تم إنتاجها في يالتي والمتأتية من الحيوانات الحساسة  نتجاتنع تسويق اللحوم واألحشاء والمم -8

 متواجدة في منطقة الوقاية ؛المؤسسات والمقاوالت ال

تم يحيوانات الحساسة، التي الغير المعالجة والمتأتية من ع تسويق الحليب النيء ومشتقاته من -1

 إنتاجها في منطقة الوقاية ؛

 5الوقاية منطقةفي جميع نقط الخروج من ة لتطهير األشخاص والعربات وضع أنظم -31

 

IV5  داخل منطقة المراقبة تيةالتدابير اآلتطبيق: 

 

إحصاء جميع الضيعات التى تتواجد فيها الحيوانات الحساسة وباقي الحيوانات األخرى المتواجدة  -3

ر ومراكز تجميع الحليب في هذه الضيعات وكذا المؤسسات والمقاوالت المعرضة للخطر كالمجاز

 والمؤسسات أو المقاوالت األخرى المشابهة؛

إال أنه، 5 منع تنقل الحيوانات الحساسة بين الضيعات وكذا نقلها من الضيعات المذكورة أو إليها -2

رئيس المصلحة البيطرية المنصوص عليها في المادة األولى أعاله، يمكن أن يرخص البيطري، 

كذا الحالة الوبائية وة عندما يسفر الفحص السريري الذي تخضع له بنقل الحيوانات المذكور

يجب أن (5 القالعية)للضيعة عن غياب أي اشتباه في اإلصابة أو العدوى بفيروس الحمى النفطية 

 :ا النقل وفق الشروط التالية ذيتم ه

   مباشرة، تحت مراقبة البيطري، من الضيعة نحو مجزرة معتمدة أو تخضع لمراقبة

 المراقبة أو عند االقتضاء، داخل منطقة قع داخل منطقةت، على المستوى الصحي تظمةمن

 ؛وقايةال

 عبر المحاور الطرقية الرئيسية أو السكك الحديدية؛ 

  باستعمال عربات يتم تنظيفها وتطهيرها قبل كل عملية نقل وبعدها، بمواد مطهرة

 مرخص باستعمالها طبقا للتنظيم الجاري به العمل؛

غير أنه، يمكن 5 لحيوانات الحساسة وأخذ عينات من بويضاتها وأجنتهااالصطناعي لتلقيح ال منع -3

المنصوص عليها في المادة األولى أعاله، بهذا  البيطرية أن يرخص البيطري، رئيس المصلحة

التلقيح عند استعمال سائل منوي مخزن في الضيعة أو سائل منوي يسلمه مركز للتلقيح 

  جد خارج الضيعة؛االصطناعي يتوا

نقل الحليب واللحوم وجثث أثناء لمتدخلين اكل اإلجراءات االحتياطية من قبل جميع اتخاذ  -3

السيما تطهير العربات وتفادي العدوى، قصد بالفيروس تي قد تتم عدواها الحيوانات والمواد ال

 5واألوعية

 

على األقل  (95)اله بعد مرور ثالثين يوما أع .بالتدابير المشار إليها في المادة  ينتهي العمل: 31المادة 

ويبلغ انتهاء العمل 5 عديأخر حيوان مصاب أو مَ وإتالف  قتلمكان وتطهير من انتهاء عمليتي تنظيف 

 5مالكي الضيعات أو مسيريهاأعاله و .عمال العماالت واألقاليم المشار إليهم في المادة بهذه التدابير إلى 

 

 اتبالضيعحساسة واألجنة المتأتية من الحيوانات ال سائل المنوي والبويضاتال تسويق يمنع:  33المادة 

 5أعاله .المادة نصوص عليها في متواجدة داخل المنطقة المقننة المال

إال أنه، ال يطبق هذا المنع على السائل المنوي والبويضات واألجنة المجمدة والمخزنة في منطقة الوقاية أو 

 5 (القالعية)النفطية الحمى اإلصابة بداء ن يوما على األقل من تاريخ تأكيد المراقبة قبل إحدى وعشري
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تأكيد اإلصابة بداء الحمى النفطية يوما قبل تاريخ ( 12)خالل يجب تخزين السائل المنوي المجمد المأخوذ 

 25ة المنصوص عليه في المادوإلى غاية انتهاء العمل بالتدابير الخاصة بالشرطة الصحية  (القالعية)

بعد انتهاء العمل بالتدابير الخاصة بالشرطة ال إ هذا السائل المنوي وال يمكن تسليم5 بكيفية منفصلةأعاله 

 : الصحية المشار إليها أعاله، و

  فحص سريري واختبارات مخبرية أماكن أخذ العينات لإذا تم إخضاع الحيوانات المتواجدة في

   ؛سفر على نتائج سلبيةت( يةالقالع)قصد الكشف عن داء الحمى النفطية 

 يهدف إلى الكشف عن الحمى  الختبار مخبري سائل المنويأخوذ منه الإذا تم إخضاع الحيوان الم

 بعد جمع السائل المنوي ،على األقل، ثمانية وعشرون يوماداخل أجل نجز ي( القالعية) النفطية 

 5  يسفر على نتائج سلبية

 

في تتواجد إصابة حيوانات حساسة ب (القالعية )النفطية  وس الحمىوجود فير يهددعندما  : 32المادة 

ت أمن طرف هي حيوانات محتجزة، أو ديقة حيوانات أو في محمية طبيعيةحأو أو في مجال مسيج مختبر 

للحيوانات التي أبحاث علمية أو ألسباب تتعلق بالحفاظ على األصناف أو الموارد الجينية بغرض أو معاهد 

تدابير السالمة  اتخاذ جميع هايالحيوانات المذكورة أعاله ومسير ين علىمسؤولوجب على ال ،تتم تربيتها

تحت مراقبة المصلحة البيطرية المنصوص عليها في  ،قصد تفادي انتشار الفيروس البيولوجية المناسبة

  5المادة األولى أعاله

، يمكن أعاله نصوص عليهالمفي األماكن ا( القالعية)بؤرة الحمى النفطية جود وأكد تعندما ي

عدم  أن يقرر، من هذا القرارالمادة األولى نصوص عليها في المالبيطرية للبيطري رئيس المصلحة 

لحيوانات المعدية أعاله على ا .لمادة من ا II-2نصوص عليه في البند واإلتالف الم قتلتطبيق اجراء ال

سفرت االختبارات والتي أ (القالعية)النفطية  أعراض سريرية لفيروس الحمى ةتظهر عليها أي التي ال

 انتشارتفادي جميع اإلجراءات الالزمة لاتخاذ ، شريطة أن يتم سلبية نتائجالمخبرية المنجزة عليها على 

 5فيروسال

 

دي أو مركز تفتيش حدوفي مجزرة أو في ( القالعية)الحمى النفطية عندما يتم التأكد من وجود : 33المادة 

على  ،المادة األولى أعالهفي المنصوص  البيطرية  رئيس المصلحة، ، يسهر البيطريوسيلة نقلفي 

 : األماكن أو وسائل النقل في هذه تطبيق اإلجراءات التالية 

ها في وإتالف جثث جميع الحيوانات الحساسة الموجودة في هذه األماكن أو في وسائل النقل قتل -3

 ؛عين المكان

 الحيوانات يوتأفي ذلك العربات أو وسائل النقل التي  بما ،نظيف المباني والمعداتت -2

  ؛العمل الجاري به تنظيمطبقا لل باستعمالها بمواد مطهرة مرخص وتطهيرها

 أعاله ؛ 6من المادة  3إجراء بحث وبائي طبقا للبند  -3

مجزرة أخرى أو مركز تفتيش حدودي أو وسيلة  كلتمديد اإلجراءات السالفة الذكر لتشمل  -3

 5صابتها بالعدوىفي إ يشتبهنقل 

 

وال يمكن، بعد تطبيق التدابير المشار إليها أعاله، إدخال أي حيوان إلى هذه األماكن أو وسائل 

على األقل الموالية لالنتهاء من عمليتي التنظيف ( 13)النقل قبل انصرام أجل أربعة وعشرين ساعة 

 5والتطهير

 

 تلقيح الحيوانات :الباب الرابع 

 

داء وجود عقب تأكيد مكن للمدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، ي :33المادة 

المصالح البيطرية التابعة  المنجز من طرف وبائياللبحث تبعا لخالصات او( القالعية)النفطية الحمى 

تقييم أخطار لى يهدف ا أكثرجهة أو إلى  متدوالذي ي لمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةل

والمدة التي  بالتلقيح المعني المجال الجغرافي ددويح ،تلقيح الحيوانات الحساسةأن يقرر  انتشار المرض،

 5 بهالقيام يجب خاللها 
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هذا التلقيح من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات  يُنجزيجب أن و

لقاحات مرخصة من استعمال ب ،على انتداب صحي، حصريا المتوفرينالخاص  قطاعالغذائية أو بياطرة ال

 5 المذكور طرف المدير العام للمكتب

 

 الحيوانات قتلالتعويض عن  :الباب الخامس 

 

 252.51.1من الظهير بمثابة قانون رقم  2ال تمنح التعويضات المنصوص عليها في الفصل :  31المادة 

ها طبقا قتلالحيوانات من أصناف األبقار والغنم والمعز والخنزير والجمال التي تم السالف الذكر إال لمالكي 

 5هذا القرارمن   .المادة لمقتضيات 

 قبل عملية ،قصد تمكين هؤالء المالكين من االستفادة من التعويضات المنصوص عليها أعاله، يجب أن يتم

 :من تتألفبل لجنة من ق حيةوتقييم لها  الحيوانات، إعداد محضر تصنيف قتل

 خبير يعينه مالك الحيوان، ويستحسن اختياره من بين أعضاء تعاونية أو جمعية لمربي الحيوانات؛ -3

التابع لها مكان بيطري المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،  -2

  5الحيوان قتلتم بها  أو بيطري المجزرة التي مرضحيث تمت معاينة ال الضيعةتواجد 

 

أعاله إلى هوية مالك  .2يجب أن يشير محضر التصنيف والتقييم المنصوص عليه في المادة  : 36المادة 

 5 الحيوان المعني وأن يتضمن البيانات التي تمكن من التعرف على الحيوان

وكذا لحقت بمالكه  التيمثل الخسارة تي والتالقيمة المقدرة للحيوان  إلىالمحضر  يشير هذايجب أن و

 5ذناهأ 22طبقا للمادة  هتصنيف

 

يودع طلب التعويض المعد وفق النموذج المسلم لهذا الغرض من طرف المصلحة البيطرية  : 32المادة 

، من طرف مالك التابع لها مكان تواجد الضيعةالتابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 

ويجب أن يؤرخ ويوقع هذا الطلب من 5 لدى هذه المصلحة ،فوضه لهذا الغرضالحيوان أو الشخص الذي ي

 5طرف مالك الحيوان المعني

 :يتضمن ملف التعويض، عالوة على الطلب السالف الذكر، الوثائق التالية

 أعاله؛ .2المنصوص عليه في المادة الحيوان حيا محضر تصنيف وتقييم  -3

ويوقع عليه، يشير  واإلتالفالذي قام بعمليتى القتل  يعده البيطريالحيوان وإتالف  قتلمحضر  -2

 قتلإلى هوية مالك الحيوان والبيانات التي تمكن من التعرف على هذا الحيوان وكذا تاريخ ال

 وسببه؛

 II البند الصحية المنصوص عليها في الخاصة بالشرطة تدابيرالشهادة احترام التطهير وشهادة  -3

 5أعاله .من المادة 

لوثائق السالفة الذكر، يعد المدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية أو بناء على ا

 5الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض قرار التعويض

 

 : التي تم قتلهايتجاوز مبلغ التعويض الممنوح لمالك الحيوانات ال يجب أ:  38المادة 

 :بالنسبة لألبقار من الصنف األصيل -2

 1.5555 إلى ( أربعة أسنان بالغة)، البالغ من العمر من ثالث سنوات األبقارهم عن كل رأس من در

 سنة ؛( 21)أقل من اثنتي عشر

 115555  إلى أقل من ثالث ( سنين بالغين)البالغ من العمر سنتين  األبقار،درهم عن كل رأس من

 سنوات؛

 235555  سنة ( 21)لغ من العمر اثنتا عشر، يقل عمره عن سنتين أو يباألبقاردرهم عن كل رأس من

 5فما فوق

 : بالنسبة لألبقار من النوع المهجن -2

  265555  إلى  (أربع أسنان بالغة)البالغ من العمر من ثالث سنوات  األبقار،درهم عن كل رأس من

 سنة؛( 21)أقل من اثنتي عشر
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 295555  إلى أقل من ثالث  (سنين بالغين)، البالغ من العمر سنتين األبقاردرهم عن كل رأس من

 سنوات؛

 255555  سنة ( 21)يقل عمره عن سنتين أو يبلغ من العمر اثنتا عشر األبقاردرهم عن كل رأس من

 5 فما فوق

 :المحلي الصنفبالنسبة لألبقار من  -3

 25555  إلى أقل ( أربع أسنان بالغة)درهم عن كل رأس من البقر، البالغ من العمر من ثالث سنوات

 سنة ؛( 21)من اثنتي عشر

 65555  إلى أقل من ثالث ( سنين بالغين)درهم عن كل رأس من البقر، البالغ من العمر سنتين

 سنوات؛

 .5555 سنة فما ( 21)عشر يدرهم عن كل رأس من البقر يقل عمره عن سنتين أو يبلغ من العمر اثن

 5فوق

 :بالنسبة لألغنام والماعز -3

 95555 والد من الصنف األصيل ومسجل في سجل ساللة النوع؛ درهم عن كل رأس غنم أو ماعز الت 

 25555 5درهم عن كل رأس غنم أو ماعز آخر 

 : بالنسبة للخنازير -1

 95555  درهم عن كل رأس خنزير من الصنف األصيل ؛ 

 25.55 5درهم عن كل رأس خنزير آخر 

 : بالنسبة لإلبل -6

 215555 سنوات إلى أقل من خمسة عشر ( 9)الث درهم عن كل رأس من اإلبل البالغ من العمر من ث

 سنة ؛ ( .2)

 65555 5درهم عن كل رأس إبل آخر 

 

 5يتم استخالص هذا التعويض من ميزانية المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

 

 22) 29.2صفر  12بتاريخ  152522ينسخ قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  : 31المادة 

 5بفرض التدابير الواجب اتخاذها لمحاربة الحمى النفظية، كما وقع تغييره وتتميمه( 2.22يبراير 

 

 6ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية:  21المادة 

 

 

 

 

 

 ( 2133نوفمبر  26) 3331من محرم  22في وحرر بالرباط، 

 ، عزيز أخنوشوزير الفالحة والصيد البحري

 


