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يتعلق  (2013نوفمبر  21) 1435من محرم  17 صادر في 835.13قرار لوزير الفالحة والصيد البحري رقم 

 بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار

 

 (193، ص 2014يناير  20بتاريخ  6223)ج ر   رقم 

 

 وزير الفالحة والصيد البحري،

 

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

 منه؛ 7و 6، و5، و3الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من األمراض المعدية، والسيما الفصول 

 

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

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

 

 وبعد استطالع رأي وزير االقتصاد والمالية،

 

 

 قرر ما يلي :

 

 

 أحكام عامة- الباب األول

 

يجب أن يُودَع، فورا، التصريح بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار والذي يُنجزه، طبقا  لمادة األولى:ا

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

جازر والمختبرات عند معاينة عالمات الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( على الفصل المذكور وكذا البياطرة المفتشون بالم

البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية  قصبة الحيوان، بما في ذلك خالل تشريح أو تشخيص تجريبي، لدى المصلحة

بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي(  المصاب أو المشكوك في إصابتهللمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد الحيوان 

 األبقار. عند

 

يجب أن يبين هذا التصريح هوية مالك األبقار أو الشخص المكلف بها وأن يتضمن البيانات التي تمكن من التعرف على األبقار 

حة المكتب الوطني للسالمة عد وفق النموذج الُمَسلم لهذا الغرض من قبل مصلالمذكورة وعلى وحدة التربية المعنية. ويجب أن يُ 

 الصحية للمنتجات الغذائية السالفة الذكر.

 

من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم  5تشمل التدابير التكميلية الخاصة المشار إليها في الفصل  :2المادة 

 عند األبقار ما يلي :لحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( ل، بالنسبة 1.75.292

 ن الداء ؛الكشف ع (1

عند الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( تأهيل وحدات تربية األبقار الذي تحدده الحالة الصحية للقطيع بالنسبة لداء  (2

 األبقار؛

 ؛التدابير الخاصة بالشرطة الصحية (3

 الوقائية. التلقيح تدابير  (4

 

ها أعاله، أن يتخذوا، تحت مسؤوليتهم، كل تطبيق التدابير المشار إلي أثناءيجب على مالكي وحدات التربية أو مسيريها، 

   االجراءات الضرورية التي تمكن من المساعدة على إنجاز التدابير المذكورة، وال سيما ضمان تثبيت حيواناتهم.
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 عند األبقارالحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( الكشف عن داء  - الباب الثاني

 

 تابعون للقطاع الخاصب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية أو البياطرة الالبياطرة التابعون للمكتقوم ي:  3لمادة ا

المتوفرون على االنتداب الصحي والمختبرات التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية أو المختبرات 

لوحدات والمراقبة الصحية عند االبقار دي( بعده بالبحث عن داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المع 4المرخص لها طبقا للمادة 

 التالية:  طرق التشخيص والكشف حسبالتربية 

 في العينة؛ الجرثومةتشخيص التشخيص البكتريولوجي مع عزل و (1

التالزن بالمسمى أيضا  EATاختبار باستعمالأو على خليط من األمصال  مصل فردي على التشخيص المصلي (2

 (ELISA)االليزا اختبار ( أو Fixation du Complémentتثبيت المتمم ) بارأو اخت ،(Rose Bengaleالسريع )

 ؛

الخاضعة تربية البوحدات تج المنالحليب من خليط حليب األبقار منفردة أو لتحليل نجز ي(  Ring Test) تبار الحلقةاخ (3

 ؛للمراقبة

 ؛الخاضعة للمراقبةية تربالبوحدات الحليب المنتج من لتحليل خليط ينجز  (ELISAاالليزا ) اختبار (4

 اختبار جلدي للحساسية بواسطة مادة البروسلين. (5

 

 اتباعبرخص للمدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية أن ييمكن  ،عالوة على الطرق المشار إليها أعاله

 .عند األبقارالحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( داء عن للتشخيص والكشف طرق أخرى 

 

يسلم البيطري الذي ينجز عمليات التشخيص والكشف عن داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار المشار إليها 

 أعاله شهادات في هذا الشأن.

 

ى أعاله إل 3الترخيص المشار إليه في المادة المدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية يسلم :  4المادة 

"المتطلبات العامة المتعلقة باختصاص مختبرات المعايرة  NM ISO/CEI  17025معيارلالمختبرات التي تستجيب ل

من محرم  28الصادر في  406.06كما تمت المصادقة عليه بقرار وزير الصناعة والتجارة وتأهيل االقتصاد رقم  "والتجارب

وكذا للمواصفات الخاصة التي يقرها المدير العام للمكتب ة تحل محله أو كل مواصفة قياسية مماثل( 2006فبراير  27) 1427

 الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية اعتبارا للتحاليل المطلوبة.

 

يودع طلب الترخيص لدى المصلحة البيطرية المحلية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، مرفوقا بملف 

للشروط المحددة في لمستندات والوثائق التي تمكن من تحديد هوية صاحب الطلب والتأكد من استجابة المختبر يتكون من ا

 وللمواصفات الخاصة المشار إليها أعاله.أو كل مواصفة قياسية مماثلة تحل محله  NM ISO/CEI 17025 لمعيارا

 

البيطرية المحلية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية  ، عقب زيارة تقوم بها المصلحةثبتييتم سحب هذا الترخيص عندما 

 أو NM ISO/CEI 17025إلى عين المكان، أن المختبر المستفيد منه لم يعد يستجيب للمعيار السالف الذكر  للمنتجات الغذائية

 للمواصفات الخاصة السالف ذكرها.أو  كل مواصفة قياسية مماثلة تحل محله

 

باإلصابة حالة اشتباه أو أعراضه وإصابة الجهاز التناسلي عند العجل  أنثى األبقارة حالة إجهاض عند شكل معاينت :5المادة 

 .المادة األولى أعالهما منصوص عليه في وفق  التصريح بهتخضع لالحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار بداء 

 

التابع  بيطريالأو الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية  التابعة للمكتبالمحلية لمصلحة البيطرية ابيطري يجب على 

الحمى المتموجة بداء  االمشتبه في إصابتهاألبقار ينة المطلوب منه معاالخاص الحاصل على االنتداب الصحي، للقطاع 

وإرسالها  أعاله 3في المادة الختبارات المخبرية المشار إليها للتشخيص وا الالزمةأخذ العينات  )اإلجهاض المعدي( عند األبقار

التابع للقطاع بيطري عندما يتم أخذ العينات من قبل ال. في نفس المادةمن المختبرات المنصوص عليها أحد المختبرات إلى 

الوطني للسالمة الصحية  المصلحة البيطرية التابعة للمكتب إخبار، وجب عليه، فورا، الخاص الحاصل على االنتداب الصحي

 .األبقار موضوع أخذ العيناتمكان تواجد  االتابع له الغذائيةللمنتجات 
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 يوليو 28)1438 القعدة ذي 4 في صادر 1885.17 رقم والغابات والمياه القروية والتنمية البحري والصيد الفالحة لوزير قرارب اهميتمتو اهيريغت تم): 6المادة 

 الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار،بداء  ةمصاباألبقار  عتبرت  -(5287، ص 25/09/2017بتاريخ  6607ج ر  رقم  – (2017

 :عندما

عن طريق  ،اإلصابةُ بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقارأجهضت، التي إلناث األبقار بالنسبة تَثْبُُت،  -1

تفاعل مقرون بنتيجة إيجابية يفضي إلى اله أع 3طبقا للمادة المنجز تشخيص بواسطة التحليل البكتريولوجي أو المصلي ال

بعد مراقبتها وبقار عزل األ، وجب يجابيوحده اإلختبار التالزن السريع عندما يكون اختبار تثبيت المتمم. والإيجابي 

تم التصريح بإصابة األبقار بداء الحمى المتموجة ، يكانت نتيجة هذه المراقبة الجديدة إيجابيةإذا . ومرور أسبوعين

 ؛ اإلجهاض المعدي()

 :ايجابيإ ناحيووالتي لم تجهض، يكون تفاعل الالتي لم تخضع للتلقيح  إلناث االبقاربالنسبة  -2

)وحدة عالمية لتثبيت المتمم لكل  ml\UI 20 يفوقيساوي أو اختبار التالزن السريع واختبار تثبيت المتمم بمقدار  مع (أ

 ؛ مللتر(

 ؛أسبوعينصل بينهما مدة تفالتالزن السريع من ( 2)ين اختبارمع  (ب

 .أعاله 3منصوص عليه في المادة المصل بالأخر ل اختبار مع كج( 

 :إيجابيا الحيوان كون تفاعل التي لم تجهض، يتي تم تلقيحها والإلناث االبقار بالنسبة  -3

منذ أقل من اثني  عندما يتم تلقيحه ml\UI 30 يفوقيساوي أو التالزن السريع واختبار تثبيت المتمم بمقدار  اختبارمع  (أ

 ؛ عشر شهرا

عشر  يمنذ اثن هتلقيحيتم عندما  ml\UI 20 يفوقيساوي أو اختبار التالزن السريع واختبار تثبيت المتمم بمقدار مع  (ب

 أو أكثر؛ شهرا

 .أعاله 3منصوص عليه في المادة البالمصل أخر كل اختبار مع ج( 

 ؛زن السريع واختبار تثبيت المتممإيجابية لكل من اختبار التال، تقترن أعراض التهاب الخصية بنتيجة عجولبالنسبة لل -4

  "عند األبقار غير الملقحة داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي(المستورة من بلد مصنف "بلد خال من  لألبقاربالنسبة  -5

 الحيوان إيجابيا: يكون تفاعلالصحي،  زوالتي تخضع للحج

)وحدة عالمية لتثبيت المتمم لكل  ml\UI20 ر تثبيت المتمم بمقدار يساوي أو يفوقمع اختبار التالزن السريع واختبا أ(

 أو ؛(مللتر

 أو مع اختبارين من التالزن السريع تفصل بينهما مدة أسبوعين؛ب( 

 أمصال فردية، على (ELISA)اختبار إليزا ج( 

بالنسبة ألحد  يجابياإل ألبقار ذات التفاعلإنجازه على ا يتم نتيجة إيجابية بكتريولوجي معتحليل أو مقرونين ب مقرون

 االختبارات الثالثة المذكورة أعاله والتي تم ذبحها.

 

وفق الشروط  ،ما تثبتعندالحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار تعتبر وحدة تربية األبقار مصابة بداء : 7المادة 

الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( بداء على األقل، من األبقار إصابة حيوان واحد، أعاله،  6المنصوص عليها في المادة 

 .عند األبقار

 

تهدف إلى تغيير تفاعل األبقار مع اختبارات تشخيص داء الحمى المتموجة يمنع إخضاع األبقار ألي عالج أو عملية  :8المادة 

 ة تغيير نتائجها.)اإلجهاض المعدي( عند األبقار أو اختبارات تقييم تطور اإلصابة بالداء بغي

 

 

 واألبقار تأهيل وحدات التربية - الباب الثالث

 

ما تستوفي عندالحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار"  من داء ارسمي "سليمة األبقار تربيةالوحدة عتبر ت:  9المادة 

 : التاليةشروط ال

 ل؛العمالوطني للترقيم الجاري به  األبقار حسب النظامترقيم جميع  (1

التي  باإلناثإذا تعلق األمر الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار، إال ضد داء قد تم تلقيحها األبقار أال تكون  (2

 لقيحها منذ ثالث سنوات على األقل؛تم ت
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منذ ستة  الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار في وحدة التربيةاألعراض المرضية لداء أال يتم اكتشاف أي من  (3

 األقل؛أشهر على 

 سلبية: ائجمع نتاالختبارات التالية سلسة ل أو أكثرعشر شهرا  اثنيالتي يبلغ عمرها جميع األبقار خضع أن ت (4

 يتراوح بين همامع فاصل زمني بين، أعاله 3المادة  ( من2البند  مقتضياتل اطبقيتم إجراؤهما  مصل،بالاختبارين  -

 األكثر؛شر شهرا على ثالثة أشهر على األقل واثنا ع

طبقا يتم إجراؤه  مصلبالمتبوعة باختبار  ،ثالثة أشهر صل إلىي امع فاصل زمني بينهالحلقة ثالثة اختبارات إجراء  -

  ؛على األقل أسابيعستة مرور بعد  أعاله، 3المادة  ( من2البند  مقتضياتل

 .دناهأ 16ة مقتضيات المادل طبقاوحدة هذه ال عملية إدخال أبقار إلىن تتم كل أ (5

 

" عندما تستوفي الشروط الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار  داء تعتبر وحدة التربية "سليمة من:  10المادة 

 التالية :

 ترقيم جميع األبقار حسب النظام الوطني للترقيم الجاري به العمل؛ (1

 ؛المعدي(داء الحمى المتموجة )اإلجهاض ضد  وحدة التربية أبقاريتم تلقيح  (2

أال يتم اكتشاف أي من األعراض المرضية لداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار في وحدة التربية منذ ستة  (3

 أشهر على األقل؛

وتبدي تفاعال إيجابيا مع اختبار  التي يقل عمرها عن ثالثين شهراوألبقار الملقحة شهرا، اختبار ا 18يتم، ابتداء من سن  (4

 ؛ مقدار تثبيت المتممالذي يكون فيه لسريع التالزن ا

 ؛إذا تعلق األمر بإناث ملقحة بين ثالثة وستة أشهرUI/ml 30 أقل من (أ

 األخرى؛في الحاالت  UI/ml 20 أقل من (ب

( من 2 البند طبقا لمقتضياتالمنجزين  المصلختباري مع ا اسلبيعال اأكثر تف وأشهرا  12 ةالبالغاألخرى  كل األبقارتبدي  (5

 ؛عشر شهرا على األكثر ثة أشهر على األقل واثنيأعاله، مع فاصل زمني بينهما يتراوح بين ثال 3ة الماد

 أدناه. 16أن تتم كل عملية إدخال أبقار إلى هذه الوحدة طبقا لمقتضيات المادة  (6

 

وكل وحدة التربية  "بقارعند األ الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي(من داء  ارسمي"سليمة تربية الوحدة كل حتفظ ت :11المادة 

 اآلتيين:لشرطين ما دامتا تستوفيان ا امتأهيلهب" سليمة من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار"

 :سلبية  ائجنتمع سنويا االختبارات التالية سلسالت سلسة من إجراء  (1

 ؛تفصل بينها مدة ثالثة أشهر على األقللحلقة لثالثة اختبارات  (أ

  على األقل؛ ثالثة أشهرتفصل بينها مدة على الحليب  (ELISA)إليزا اختبارات ثالثة  (ب

 3المادة ( من 2المشار إليه في البند مصل بالباختبار  انمتبوع ،ثالثة أشهر على األقلتفصل بينهما ن للحلقة ااختبار (ج

 ؛ستة أسابيع على األقل مرور يتم انجازه بعد أعاله،

مشار المصل بال باختبار انمتبوع ،ثالثة أشهر على األقلتفصل بينهما مدة لى الحليب ع (ELISA)ليزا لإلن ااختبار (د

 ؛األقلأسابيع على  6 بعد مرورتم انجازه ي، أعاله 3( من المادة 2البند في  إليه

على  ثالثة أشهرراوح بين تفصل بينهما مدة زمنية تت، أعاله 3( من المادة 2المشار إليه في البند مصل بالن اختبارا (ه

 على األكثر. اشهرعشر  األقل واثني

تواجدة ماألبقار اليتم إنجازها على جميع فردية  مصلبال ختباراتتكون نتيجته إيجابية با لحلقةلاختبار ويجب أن يتبع كل 

 عشر شهرا. ياثن عمرهاوالتي يفوق تربية الوحدة في 

 .دناهأ 16ادة وفقا لمقتضيات الم وحدة التربيةبقار إلى لألكل إدخال أن يتم  (2

 

سليمة أو " "من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار ارسميسليمة تربية "الوحدة تأهيل يتم تعليق  :12المادة 

 :من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار"

 أو ؛ب الحالة، حسأعاله 10و أ 9ة في الماد نصوص عليهاالمشرط من الشروط يتم احترام إذا لم  (1

وحدة التربية في إصابة أبقار  ،أعاله 11االختبارات المنصوص عليها في المادة سلسلة من بناء على نتائج ، يشتبه عندما (2

بقار التي األإصابة أو ، "عند األبقار من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( ارسمي"سليمة مبدئيا التي تم اعتبارها 

"سليمة من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند مبدئيا التي تم اعتبارها وحدة الا في ون شهريفوق عمرها ثالث



5 

 الحيواناتمباشر أو غير مباشر مع  أي اتصالاألبقار المشتبه في إصابتها أو عزلها بغية تفادي  ذبحتم إذا واألبقار" 

   .ارعند األبق األخرى الحساسة لداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي(

 

بالتالي التي ال يمكن و أعاله 12( من المادة 2البند  المشار إليها فيفي إصابتها و األبقار المشتبهذبح عندما يتم  : 13المادة 

 مصلبالن اختبارأسفر اإذا يمكن رفع تعليق تأهيل وحدة التربية ، أعاله 11المادة نصوص عليها في الم إخضاعها لالختبارات

ويجب القيام  .على نتائج سلبية عشر شهرا اثنيى من أبقار وحدة التربية والبالغة من العمر أكثر من ينجزان على ما تبق

قل بعد ذبح األبقار المشتبه في إصابتها؛ بينما يجب القيام باالختبار الثاني بعد ثالثة أشهر ثالثون يوما على األباالختبار األول 

 من االختبار األول. 

 

وحدة  حيواناتعن باقي  أعاله 12( من المادة 2البند  المشار إليها فيفي إصابتها واألبقار المشتبه  تم عزليما عند:  14المادة 

ها آنذاك يمكنو، وحدة، يمكن إعادة إدخالها في هذه العند االبقار التربية والحساسة لداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي(

المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار" أو "سليمة من داء الحمى المتموجة  من داء الحمى ارسميسليمة تأهيلها "عادة ستا

 :نتيجة سلبية الحصول على بعد ، حسب الحالة، )اإلجهاض المعدي( عند األبقار"

 أو ؛المتممختبار تثبيت الو أعاله 3( من المادة 2البند  المشار إليه في مصلين بالختبارألحد اال (1

الوطني للسالمة الصحية للمنتجات  لمكتبالمدير العام لعليها من طرف  مصادقالختبارات المن اأخرى تركيبة ي أل (2

 .الغذائية

 

 عزلها أوذبحها  التي تمفي إصابتها والمشتبه األبقار ذي تخضع له ال مصلين بالاالختبار حدتسفر نتيجة أعندما : 15المادة 

 إذا كانة سلبينتيجة هذا االختبار عتبر عن نتائج إيجابية ت BUCK 19 حيبلقاح  ةقحمللوا ثالثين شهرا عن اتقل أعماره التيو

 :  (CF)تثبيت المتمممقدار اختبار 

 ؛أشهر 6و 3ا بين تم تلقيحها م إناثعندما يتعلق األمر ب  UI/ml 30أقل من -

 .جميع الحاالت األخرى في  UI/ml 20أقل من -

 

من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض  ارسمي"سليمة  تعتبرتربية الى وحدة إلجديدة يجب أن تتم عملية إدخال أبقار : 16المادة 

  :تيةالشروط اآل وفق ،المعدي( عند األبقار" أو "سليمة من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار"

يجب أن تكون  ،األبقار"من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند  ارسمي"سليمة تعتبرمستقبلة الوحدة الإذا كانت  (1

من داء الحمى  ارسمي"سليمة  بدورها تعتبرالتي متأتية من وحدات التربية هذه الوحدة تم إدخالها إلى يكل األبقار التي 

تبدي نتيجة أن عشر شهرا،  اثنا عمرها يفوقويجب، بالنسبة لألبقار التي المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار". 

 إلى هاإدخالالتي تسبق أو تلي غضون ثالثين يوما  في ،أعاله 3مع أحد االختبارات المشار إليها في المادة  سلبية في تفاعلها

الحساسة لداء الحمى المتموجة  عن باقي حيوانات وحدة التربيةاألبقار يجب عزل  ذلك، عالوة علىوحدة. ال ههذ

 على نتيجة سلبية الحصولإلى حين ها غير مباشر مع تفادي أي اتصال مباشر أو)اإلجهاض المعدي( عند األبقار قصد 

 ؛ختبارات السالفة الذكرلال

 : "سليمة من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار"تعتبرالوحدة المستقبلة إذا كانت  (2

من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض  ارسميسليمة " تعتبرالتي  متأتية من وحدات التربيةاألبقار ال يجب أن تستوفي (أ

 ؛أعاله ( 1نصوص عليها في البند م" الشروط الالمعدي( عند األبقار

سليمة من داء الحمى "تعتبر متأتية من وحدات التربية والعشر شهرا  ايجب أن تبدي األبقار التي يفوق عمرها اثن (ب

عزلها  خاللوحدة التربية أو  ها إلىقبل إدخال "، في غضون ثالثين يوما،المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار

ختبار بنتيجة سلبية ال ا، مقرونأعاله 3المشار إليه في المادة مصل الختبار الهذه الوحدة، نتيجة سلبية  إلى هابعد إدخال

 ؛ (FCتثبيت المتمم )

 19تم تلقيحها بلقاح حي شهرا والتي  ثالثيناألبقار التي يقل عمرها عن  يقل مقدار تثبيت المتمم عنديجب أن   (ج

BUCK عند األبقار (اإلجهاض المعديالحمى المتموجة )داء "سليمة من تعتبرمتأتية من وحدات التربية وال ،"

تعلق األمر بإناث عندما ي UI /ml 30 أعاله، عن 3لمادة ا المشار إليه فيمصل ال الختبار ةايجابي ةنتيجعندما تبدي 

 في جميع الحاالت األخرى. UI/ml 20 أو أقل منبين ثالثة وستة أشهر  ملقحة ما
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للمدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض : يمكن 17لمادة ا

اض الحمى المتموجة )اإلجهداء من  ارسميسليمة منطقة "تبار منطقة تربية األبقار ضمن الحدود التي يقرها عيح باصرالت

  :اآلتيةالشروط تستوفي عندما " عند األبقارالمعدي( 

منذ  B. abortusوال عزل جرثومة الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( لم يتم تسجيل أية حالة إجهاض بسبب داء إذا  (1

داء من  ارسمي"سليمة من هذه المنطقة تعتبر من وحدات تربية األبقار  99,8ما ال يقل عن ٪أن ثالث سنوات على األقل، و

احتساب  ميتو .خالل الخمس سنوات األخيرةوحافظت على هذه الصفة " عند األبقارالحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( 

تطبيقا لمقتضيات المادة وحدات التربية المصابة، أبقار  جميعذبح في حالة ، إال أنهدجنبر من كل سنة.  31هذه النسبة في 

الناتجة عن إدخال حيوانات متأتية من  المعزولةحاالت العتبار في هذه العملية الحسابية، خذ بعين االؤتال يمكن أ، هدناأ 25

نصوص عليه في المادة البحث الوبائي المتم الكشف عنها خالل التي قد يوخارج المنطقة المعنية التربية الواقعة وحدات 

 ؛  دناهأ 19

 لجاري به العمل؛ وفقا للنظام الوطني للترقيم ا ةقمكل أبقار المنطقة مر (2

وضوع بحث يجريه البيطري التابع للمصلحة البيطرية مأعاله  5طبقا للمادة تها معاينتي تتم ال حاالت اإلجهاضكل شكل ت (3

 المحلية للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

 

 

 التدابير الخاصة بالشرطة الصحية - الباب الرابع

 

عند األبقار، يتم وضع الوحدة الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( إصابة وحدة تربية األبقار بداء  عندما يتم إثبات:  18المادة 

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

العمالة أو اإلقليم حيث تتواجد وحدة التربية بقرار وضع الوحدة المذكورة تواجد الوحدة المعنية. ويتم على الفور إخبار عامل 

 التدابير الخاصة بالشرطة الصحية التالية: تحت المراقبة، وذلك قصد العمل على تفعيل

 

المتواجدة بوحدة  عند األبقارالحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( لداء حساسة والحيوانات األخرى ال زيارة األبقار (1

 ؛وإحصاؤهاتربية ال

تربية من أجل البحث عن داء ال عشر شهرا أو أكثر متواجدة في وحدة يكل األبقار التي يبلغ عمرها إثن منأخذ العينات  (2

 ؛ أعاله 3االختبارات المنصوص عليها في المادة  قريطعن عند األبقار الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( 

 . تعزل إناث األبقارلى حين ذبحهاإ عند األبقارالمتموجة )اإلجهاض المعدي(  الحمىالمصابة بداء  األبقار وحجزعزل  (3

 ؛فرجيوحتى االختفاء التام لكل تسرب  لوالدةابدئ  عند ظهور عالمات

 21و 20الشروط المحددة في المادتين  وذبحها وفقالحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( ترقيم األبقار المصابة بداء  (4

 ؛ أدناه

المتأتية من وحدات والحيوانات األخرى الحساسة لداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار ار األبق منع (5

 ومراعيها؛المعنية أخرى للتربية من الدخول إلى محالت وحدة التربية 

وج من الخرمن الحساسة لداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار األخرى الحيوانات األبقار أو  منع (6

 ؛ أدناه 21وحدة التربية، دون اإلخالل بمقتضيات المادة 

عند  الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي(تطهير محالت ومعدات وحدة التربية التي تأوي الحيوانات المصابة بداء  (7

 أدناه. 26 ، طبقا لمقتضيات المادةاألبقار

 

 من طرف المصلحة البيطرية وحدة التربية ( أعاله إلى مالك7( إلى 3ويجب أن تبلغ التدابير المشار إليها في البنود من 

الحمى المتموجة )اإلجهاض المذكورة التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، فورا بعد التأكد من وجود داء 

 عند األبقار في وحدته.المعدي( 

 

كتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بفتح تحقيق في شأن تقوم المصلحة البيطرية المحلية التابعة للم : 19المادة 

عند األبقار داخل الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عندما يتم إثبات تفشي داء  ،الوباء قصد تحديد مصدر العدوى وظروفها

 عند األبقار.الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( من داء  ارسميعتبر سليمة توحدة تربية 
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الحمى األبقار المصابة بداء  وسميجب، تحت مسؤولية بيطري المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، :  20المادة 

بعلو «   BR»، فورا، بمادة اآلزوت السائل أو بالحديد الساخن على الردف األيمن بحروف المتموجة )اإلجهاض المعدي(

 خمس سنتمترات على األقل.

 

حساسة األخرى الالحيوانات أصناف وكذا  رقمةاله واألبقار غير المأع 20تطبيقا للمادة  وسومةال يمكن لألبقار الم : 21المادة 

الحمى المتموجة )اإلجهاض عند األبقار الخروج من وحدة التربية المتفشي فيها داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( داء ل

لمراقبة منتظمة على  ةضعاخ شرة ودون انقطاع في عملية الشحن إلى مجزرة معتمدة أوعند األبقار إال قصد نقلها مباالمعدي( 

المستوى الصحي، وذلك بموجب شهادة السماح بالمرور يسلمها لهذا الغرض البيطري التابع للمكتب الوطني للسالمة الصحية 

 .للمنتجات الغذائية التابع له مكان تواجد وحدة التربية

 

بالمرور هاته في ثالث نسخ، يُسلم أصلها ونسخة منها، مقابل وصل، إلى بيطري المجزرة بمجرد دخول  تُعد شهادة السماح

عليه، داخل الثمانية أيام من أيام العمل  وقع. يرسل بيطري المجزرة أصل الشهادة بعد أن يالمذكورة الحيوان إلى المجزرة

لمكان المتأتى منه لللمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية  الموالية لتاريخ توصله به إلى المصلحة البيطرية التابعة

 .الحيوان

 

داخل وحدة التربية، وجب بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار في حالة موت حيوان مصاب :  22المادة 

ة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات على مالك هذه الوحدة أو مسيرها أن يخبر فورا بيطري المصلحة البيطرية التابع

 الغذائية التابع له مكان تواجد الوحدة المذكورة. ويسلم هذا األخير للمالك أو المسير شهادة وفاة الحيوان ويعمل على إتالف الجثة

 تحت مسؤوليته.   

 

من  6طبقا للفصل لمعدي( عند األبقار بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض اعندما يُقرر ذبح الحيوانات المصابة  : 23المادة 

  :، وجب أن يتم هذا الذبح1.75.292الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 

 التي أجهضت؛بالنسبة إلناث األبقار يوما بعد حدوث اإلجهاض  15إلى  10خالل مدة تتراوح ما بين  (1

 20وسومة طبقا للمادة بقار األخرى الملألأعاله بالنسبة  18ة التبليغ المشار إليه في الماديوما بعد  30أجل أقصاه خالل  (2

 .أعاله

 

حيوان ، وبعد ذبح آخر بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقاربالنسبة لوحدة تربية األبقار المصابة  : 24المادة 

وقتل جة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار بداء الحمى المتموالمصابة والحساسة األخرى وذبح الحيوانات األبقار موسوم من 

شهرا وما فوق، داخل أجل يتراوح  12المراقبة المصلية لألبقار المتبقية بوحدة التربية والتي يبلغ عمرها بم القياالكالب، يجب 

 ما بين ستة أسابيع على األقل وشهرين على األكثر. 

 

 سلبية.لألبقار المتبقية في الوحدة تكون نتيجتها  مصلية من أول مراقبةنطالقا تعتبر وحدة التربية مطهرة ا

 

" أو "سليمة من داء داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقارمن  ارسميوحدة التربية "سليمة  من أجل إعادة تأهيل

شهرا  12لغ عمرها التي يب الوحدة المذكورة أبقاريجب أن تخضع، جميع "، الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار

 سلبية: هانتائجتكون  أعاله 3( من المادة 2البند  المشار إليها في يةالمصلإلحدى االختبارات  وما فوق،

 ؛تربية مطهرةالاعتبار وحدة والتي تمكن من السالفة الذكر سلبية المراقبة لل المواليةستة أسابيع إلى شهرين أجل  في .1

 .( أعاله1 نصوص عليه البندالمختبار لالة المواليأربعة إلى ستة أشهر في أجل  .2

 

من الظهير الشريف بمثابة  6، طبقا للفصل يمكن للمدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية : 25المادة 

ى المتموجة بداء الحمأن يقرر ذبح جميع األبقار الموجودة في وحدة التربية المصابة  ،1.75.292قانون السالف الذكر رقم 

اعتبارا للحالة الوبائية لهذه الوحدة. ويبلغ القرار إلى مالك الحيوانات المعنية بكل الوسائل التي )اإلجهاض المعدي( عند األبقار 

بيطري  مراقبةبذبح هذه الحيوانات تحت أعاله،  23طبقا لمقتضيات المادة  ،تثبت التوصل. ويجب على هذا المالك أن يقوم

 رية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد الوحدة.المصلحة البيط
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بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض يجب أن يتم تطهير حظائر ومعدات وحدة التربية التي تأوي األبقار المصابة  : 26المادة 

تتم ولتنظيم الجاري به العمل. لاستعمال المواد المرخص بها طبقا من قبل مالك وحدة التربية أو مسيرها ب المعدي( عند األبقار

عملية التطهير هاته تحت مراقبة بيطري المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها 

 التطهير شهادة تطهير.بعد القيام بهذا للمالك أو المسير المذكور مكان تواجد وحدة التربية والذي يسلم 

 

بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند لتربية مصابة اال يمكن استعمال حليب البقرة المنتج داخل وحدة  : 27المادة 

لالستهالك البشري أو الحيواني إال بعد إخضاعه، مسبقا، لمعالجة حرارية مناسبة تهدف إلى القضاء على كل أصناف األبقار 

 تم داخل مؤسسة أو مقاولة معتمدة على المستوى الصحي.البروسيال ت

 

بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار  ةمصاب وحدة التربيةكل التناسل الطبيعي في ب القيامال يمكن  : 28المادة 

 .أعاله 24طبقا للمادة  اعتبارها مطهرة إال بعد 

 

أبقارها، يجب أن تخضع المحالت والمراعي التي كانت تأوي األبقار  جميعتم ذبح بالنسبة لوحدات التربية التي  : 29المادة 

( بالنسبة للمراعي، وذلك قصد 02بالنسبة للمحالت وشهرين )على األقل ( 01) لشهر واحدالمذكورة لفترة فراغ صحي تمتد 

 .بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقارتقليص احتمال تجدد اإلصابة 

 

لحيوانات ا يواءإلمن الحظائر أو غيرها من المباني المستخدمة داخل وحدات التربية المصابة، أن يوضع الروث المتأتي يجب، 

 .ة لهاالمجاور تلك هذه الوحدة أوبعيد عن متناول حيوانات  كانفي م

 

 زراعةاستخدامها في من أجل دونه، أو ب عوض، بهاتفويتوالروث والنفايات المتأتية من وحدة التربية المصابة نشر يمنع 

 .على األراضي العشبية ،اواتالخضر

 

بداء الحمى المتموجة أعاله بعد تطهير وحدات التربية المعنية  18ينتهي العمل بالتدابير المشار إليها في المادة  : 30المادة 

 .)اإلجهاض المعدي( عند األبقار 

 

 18و مسيرها التدابير الخاصة بالشرطة الصحية المفروضة عليه بموجب المادة عندما يحترم مالك وحدة تربية أ : 31المادة 

أعاله، يُسلم له بيطري المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد وحدة 

 التربية شهادة لهذا الغرض.

 

 

 ة الوقائيالتلقيح تدابير  -الباب الخامس 

 

مكن القيام بتلقيح األبقار ضد داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األبقار في كل منطقة التربية عندما ي : 32 المادة

الوبائية. ويجب أن يقوم بهذا التلقيح  بيطري المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية أو بيطري  الحالةُ ذلك تقتضي 

من قبل المدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية  ،حصريا ة،مرخص اتفر على انتداب صحي بلقاحمن القطاع الخاص يتو

 للمنتجات الغذائية.

 

 

 التعويض عن ذبح األبقار - الباب السادس

 

تمنح التعويضات  ال : (1672ص ، 25/02/2021بتاريخ  6964ج ر  رقم ، 05/01/2021الصادر في  01.21بالقرار رقم وتتميمها غييرها تتم ) 33المادة 

السالف الذكر إال لمالكي األبقار المذبوحة طبقا  1.75.292من الظهير بمثابة قانون رقم  7فصل في النصوص عليها الم

 لمقتضيات هذا القرار.

نية يجب أن يتم، عند وصول األبقار المع الستفادة من التعويضات المنصوص عليها أعاله،من ا هؤالء المالكينقصد تمكين 

 لجنة مكونة من:من قبل حية الاألبقار تصنيف وتقييم كل  محضرإعداد للمجزرة، 
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 ؛األبقارويستحسن اختياره من بين أعضاء تعاونية أو جمعية لمربي  األبقار،ه المالك خبير يعين .1

 ؛بيطري المجزرة .2

التابع لها مكان تواجد وحدة ، التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةلمصلحة البيطرية ابيطري  .3

 ؛المرضمعاينة تمت التربية حيث 

 .    الفالحةقطاع ممثل عن المديرية الجهوية أو اإلقليمية المعنية التابعة ل .4

 

أن و ةلمعنيبقار امالك األهوية إلى  أعاله 33في المادة  المنصوص عليهيجب أن يشير محضر التصنيف والتقييم  : 34المادة 

قيمتها وكذا تنتمي إليه األبقار إلى الصنف الذي كذلك يجب أن يشير كما  الحيوان.تي تمكن من التعرف على نات اليتضمن البيا

 .المقدرة

 

 :أعاله، بيان حسابي يبين 33لتعويضات المنصوص عليها في المادة ل بالنسبة، يعد:  53 المادة

 ف والتقييم؛في محضر التصني ةمحدد حية كما هياللألبقار المقدرة قيمة ال (1

 (؛وبقايا حشاء، أحوم)لمن قصبة الحيوانالقيمة المسترجعة  (2

 ( أعاله.2( و1األبقار والمطابقة للفارق المسجل بين مالك لحقت بالخسارة التي  (3

 

وفق النموذج المسلم لهذا الغرض من طرف المصلحة البيطرية التابعة للمكتب  دعطلب التعويض الميجب أن يودع  : 36المادة 

الشخص الذي أو  األبقار، من طرف مالك التابع لها مكان تواجد وحدة التربيةني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الوط

 .أن يؤرخ هذا الطلب ويوقع من قبل مالك األبقار المعنيةيجب ولدى هذه المصلحة.  يفوضه لهذا الغرض

 

 التالية:الوثائق سالف الذكر، الطلب ال عالوة على ،يتضمن ملف التعويض

الحمى المتموجة أعاله تبين نتيجة البحث عن داء  3في المادة  المنصوص عليهاشهادة التشخيص والكشف  .1

 ؛)اإلجهاض المعدي( عند األبقار

 أعاله؛ 26التطهير المنصوص عليها في المادة شهادة  .2

 أعاله؛ 31الشرطة الصحية المنصوص عليها في المادة الخاصة بتدابير الشهادة احترام  .3

 أعاله؛ 33منصوص عليه في المادة التقييم التصنيف ومحضر ال .4

األبقار والبيانات التي تمكن من التعرف مالك ويوقع عليه، يشير إلى هوية بيطري المجزرة يعده محضر الذبح  .5

 ؛على هذه األبقار وكذا تاريخ الذبح وسببه

 أعاله؛ 35معد طبقا للمادة الحسابي البيان ال .6

و الشخص الذي يفوضه سالمة الصحية للمنتجات الغذائية ألسالفة الذكر، يعد المدير العام للمكتب الوطني للبناء على الوثائق ا

 تعويض.قرار اللهذا الغرض 

 

تحدد نسبة التعويض  : (1672ص ، 25/02/2021بتاريخ  6964ج ر  رقم ، 05/01/2021الصادر في  01.21بالقرار رقم وتتميمها غييرها تتم ) 37المادة 

% من الخسارة المسجلة كما هي محددة في البيان الحسابي المنصوص عليه في  80تم ذبحه في  من األبقار كل حيوانعن 

 :أعاله، دون أن يتجاوز مبلغ التعويض الممنوح ما يلي  35المادة 

 :بالنسبة لألبقار التي تم ذبحها من الصنف األصيل  (1

 ؛إلى سبع سنواتسنوات )أربعة أسنان بالغة(  درهم عن كل رأس من األبقار يبلغ ثالث  17.000 •

 أقل من ثالث سنوات؛ويبلغ سنتين )سنين بالغين(  درهم عن كل رأس من األبقار  14.000 •

 سبع سنوات؛ أكثر مندرهم عن كل رأس من األبقار يبلغ  10.000  •

 .يقل عمره عن سنتين درهم عن كل رأس من األبقار  7.500 •

 : تي تم ذبحها من النوع المهجنالنسبة لألبقار الب (2

 ؛إلى سبع سنواتيبلغ ثالث سنوات )أربع أسنان بالغة(  درهم عن كل رأس من األبقار  11.000 •

 أقل من ثالث سنوات؛ويبلغ سنتين )سنين بالغين(  درهم عن كل رأس من األبقار  7.500 •

 سبع سنوات؛أكثر من درهم عن كل رأس من األبقار يبلغ  6.500   •

 .يقل عمره عن سنتين درهم عن كل رأس من األبقار  5.500 •

 :من النوع المحلي النسبة لألبقار التي تم ذبحهاب (3
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 ؛إلى سبع سنواتيبلغ ثالث سنوات )أربع أسنان بالغة(  درهم عن كل رأس من األبقار  7.500 •

 ثالث سنوات؛أقل من ويبلغ سنتين )سنين بالغين(  درهم عن كل رأس من األبقار  4.500 •

 سبع سنوات؛أكثر من درهم عن كل رأس من األبقار يبلغ  4.000  •

 .يقل عمره عن سنتين درهم عن كل رأس من األبقار  3.500 •

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

 

 5) 1422شعبان من  19الصادر في  2016.01 وية والمياه والغابات رقمقرار وزير الفالحة والتنمية القر ينسخ: 38المادة 

 .، كما تم تغييرهاألبقارالحمى المالطية التي تصيب ( المتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة داء 2001 فمبرنو

 

 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية:  39المادة 

 

 

 

 

 

 

 (2013مارس  7) 1434من ربيع اآلخر  24ي فالرباط 

 ، عزيز أخنوشوزير الفالحة والصيد البحري


