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( يتعلق بالتدابير 2013مارس  8) 1434 من ربيع اآلخر 25صادر في  837.13قرار لوزير الفالحة والصيد البحري رقم 

 التكميلية والخاصة لمحاربة داء السل عند األبقار

 

 (6140، ص 2013سبتمبر  19بتاريخ    6188)ج ر   رقم 

 

 الفالحة والصيد البحري،وزير 

 

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

 ؛ منه 7و 6، و5، و3التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من األمراض المعدية، والسيما الفصول 

 

اث المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير القاضي بإحد 25.08وعلى القانون رقم 

 ،منه 2 مادة(، والسيما ال2009فبراير  18) 1430صفر  من 22بتاريخ  1.09.20الشريف رقم 

 

 

 قرر ما يلي :

 

 

 أحكام عامة -الباب األول 

 

من الظهير  3ألبقار والذي ينجزه، طبقا لمقتضيات الفصل يجب أن يُودَع، فورا، التصريح بداء السل عند ا : المادة األولى

من قبل األشخاص المنصوص عليهم في الفصل المذكور وكذا  1.75.292الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعاله رقم 

ريح أو البياطرة المفتشون بالمجازر وبالمختبرات عند معاينة عالمات داء السل على قصبة الحيوان، بما في ذلك خالل تش

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

 الحيوان المصاب أو المشكوك في إصابته بداء السل عند األبقار.

 

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

ويجب أن يعد وفق النموذج الُمَسلم لهذا الغرض من قبل مصلحة المكتب  األبقار المذكورة وعلى وحدة التربية المعنية.

 الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية السالفة الذكر.

 

رقم السالف الذكر من الظهير الشريف بمثابة قانون  5 المشار إليها في الفصلالخاصة وتشمل التدابير التكميلية  : 2المادة 

 :األبقار ما يليعند بالنسبة لداء السل  ،1.75.292

 الداء؛الكشف عن  (1

 ؛عند األبقارالحالة الصحية للقطيع بالنسبة لداء السل ذي تحدده تأهيل وحدات تربية األبقار ال (2

 الشرطة الصحية.الخاصة بتدابير ال (3

 

لمشار إليها أعاله، يجب على مالكي وحدات التربية أو مسيريها أن يتخذوا، تحت مسؤوليتهم، كل االتدابير عند تطبيق 

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

 

 األبقارعند عن داء السل  الكشف – الباب الثاني

 

يعتمد الكشف  : (3570 ص، 03/06/2019بتاريخ  6783ج ر  رقم ، 15/04/2019الصادر في  1246.19عويضها بالقرار رقم وت)تم نسخها  3المادة 

متأخرة تسمى "الحساسية السلية" عن طريق عمليات حقن السلين مفرطة  عن داء السل عند األبقار على إثبات حالة حساسية

أي طريقة أخرى يرخص بها المدير العام أو ( Gamma-interféron) داخل الجلد أو بواسطة اختبار غاما أنترفيرون

 للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

 

يجب أن تنجز  :( 3570ص ، 03/06/2019بتاريخ  6783ج ر  رقم ، 15/04/2019الصادر في  1246.19عويضها بالقرار رقم وت)تم نسخها  4المادة 

 أعاله وفق الطرق التالية: 3في المادة  ال المنصوص عليهعمليات الكشف عن داء الس

عملية حقن السلين داخل الجلد البسيطة، التي تستعمل لتأهيل وحدة التربية في إطار تدابير وقاية ومراقبة إدخال أبقار  (1

الصحية  جديدة إلى وحدة التربية. ويجب أن تنجز عملية الحقن هاته من قبل بيطري تابع للمكتب الوطني للسالمة

يسلم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية  للمنتجات الغذائية أو بيطري من القطاع الخاص يتوفر على انتداب صحي

 وأن تتم طبقا للتعليمات التقنية المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار؛ ،العمل الجاري بها



2 

مدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات عملية حقن السلين داخل الجلد المقارنة، ينجزها، بعد موافقة ال (2

لهذا الغرض. ويجب أن تتم هذه العملية طبقا للتعليمات  المدير العام المذكور يعينه ،لمكتبهذا االغذائية، بيطري تابع ل

 السالف الذكر؛التقنية الواردة في الملحق 

ة المدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية ينجز بعد موافق  (Gamma-interféron)اختبار غاما أنترفيرون (3

لمعهد الحسن  بيطري تابع من قبل لمكتب أوهذا ابيطري تابع ل . يجب أن ينجز هذا االختبار من قبلللمنتجات الغذائية

بيطري من  المذكور أو من قبللمعهد من طرف مدير ا لهذا الغرض مدرج على قائمة تعد الثاني للزراعة والبيطرة

 ؛ ع الخاص يتوفر على انتداب صحيالقطا

 المدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. يوافق عليهاأي طريقة أخرى  (4

 

من طرف عن داء السل عند األبقار الكشف  اتيترتب على عمليات الكشف عن داء السل المذكورة أعاله منح شهاد

 البيطري الذي أنجز هذه العمليات.

 

يمكن استعمال  : (3570ص ، 03/06/2019بتاريخ  6783ج ر  رقم ، 15/04/2019الصادر في  1246.19عويضها بالقرار رقم وت)تم نسخها  5 المادة

أعاله، كاختبار بديل ويجب أن يُنجز في مختبر  3في المادة المشار إليه  (Gamma-interféron)اختبار غاما أنترفيرون 

أوفي  ،تابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو في مختبر ،لصحية للمنتجات الغذائيةتابع للمكتب الوطني للسالمة ا

االختبار  ينجزطرف المدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.  مختبر مرخص لهذا الغرض من

من طرف  ،االختبار يجةنت شهادة منحختبار اال انجاز يترتب عن .وطبقا للتعليمات التقنية للمصنع خاصةبواسطة معدات 

 .المختبر الذي أنجزه

 

" NM 17025 ISO/CEIأعاله إلى المختبرات التي تستجيب لمعيار " 5يسلم الترخيص المشار إليه في المادة  : 6المادة 

وزير الصناعة عليه بقرار  ةمصادقتمت الكما  "المتطلبات العامة المتعلقة باختصاص مختبرات المعايرة والتجارب"

أو كل مواصفة قياسية ( 2006فبراير  27) 1427من محرم  28الصادر في  406.06والتجارة وتأهيل االقتصاد رقم 

 الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية المدير العام للمكتبقرها يوكذا للمواصفات الخاصة التي  تعادله تحل محله

 .طلوبةاعتبارا للتحاليل الم

 

، مرفوقا الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ب الترخيص لدى المصلحة البيطرية المحلية التابعة للمكتبيودع طل

      المختبر للمعيارستجابة هوية صاحب الطلب والتأكد من ا تحديدبملف يتكون من المستندات والوثائق التي تمكن من 

NM ISO/CEI 17025  أعاله. االمشار إليهأو للمواصفات الخاصة  ل محلهتعادله تحأو كل مواصفة قياسية 

 

المستفيد منه لم المختبر يتم سحب هذا الترخيص عندما تثبت المصلحة المذكورة، عقب زيارة تقوم بها إلى عين المكان، أن 

 أو للمواصفات تعادله تحل محلهأو كل مواصفة قياسية  NM ISO/CEI 17025يعد يستجيب للمعيار السالف الذكر 

 .سالفة الذكرالخاصة ال

 

عندما يستلزم األمر  : (3570ص ، 03/06/2019بتاريخ  6783، ج ر  رقم 15/04/2019الصادر في  1246.19بالقرار رقم غييرها ت)تم  7المادة 

 العمليتين.بين يفصل مراعاة أجل أدناه ستة أسابيع ، وجب على نفس الحيوانكشف عن داء السل اختباري إجراء 

 

عملية القيام ب تمي : (3570ص  ،03/06/2019بتاريخ  6783، ج ر  رقم 15/04/2019الصادر في  1246.19بالقرار رقم غييرها وتتميمها ت)تم  8المادة 

 في الحاالت التالية: (Gamma-interféron) واختبار غاما أنترفيرون لمقارنةاالجلد  داخلحقن السلين 

مع عملية بدي تفاعال ، حيوانات تالسل عند األبقار مرضسليمة من اآلن إلى حد معاينة، داخل وحدة تربية تعتبر  -

 الجلد البسيطة؛  داخلحقن السلين 

تنتمي إلى  الجلد البسيطة داخلعملية حقن السلين مع  تفاعال تبديسلية ظاهرية عند ذبح حيوانات  جروحغياب  -

 .اهأدن 14من المادة  1بموجب البند  مصابة بالمرضتعتبر وحدة تربية 

 

يتم البحث عن  : (3570ص ، 03/06/2019بتاريخ  6783، ج ر  رقم 15/04/2019الصادر في  1246.19بالقرار رقم عويضها وت)تم نسخها  9المادة 

سريري أو بكتيري أو بواسطة الكشف عن داء السل المنصوص  –األبقار المصابة بداء السل من خالل تشخيص تشريحي 

 أعاله. 3عليه في المادة 

 
 واألبقار وحدات التربيةتأهيل  - الباب الثالث

 

تعتبر كل  :( 3570 ص، 03/06/2019بتاريخ  6783ج ر  رقم ، 15/04/2019الصادر في  1246.19عويضها بالقرار رقم وت)تم نسخها  10المادة 

ي ستوفوتمة البيولوجية تطبيق تدابير السالعندما تقوم ب ""سليمة رسميا من داء السل عند األبقار وحدة تربية األبقار

 الشروط التالية مجتمعة:

 ترقيم جميع األبقار حسب النظام الوطني للترقيم الجاري به العمل؛( 1
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 خلو جميع األبقار من األعراض السريرية لداء السل عند األبقار؛ ( 2

يتي كشف عن داء السل أسابيع لعمل (6) خضوع جميع األبقار المنتمية لوحدة التربية والتي يتجاوز عمرها ستة( 3

 سلبية؛  شهرا تكون نتائجها (12) أشهر واثنى عشر (6) تفصل بينهما مدة تتراوح بين ستة

أن تكون كل األبقار المستقدَمة إلى هذه الوحدة متأتية من وحدة تربية سليمة رسميا من داء السل عند األبقار ( 4

على ذلك، يجب عزل هذه األبقار  عن داء السل. عالوة ومصحوبة بوثيقة صحية تثبت نتيجة سلبية لعمليات الكشف

 خالل مدة :

تخضع خاللها الختبار الكشف عن داء السل يجب أن تكون نتيجته سلبية، إذا تمت ، يوما (15) خمسة عشر -

عملية إدخالها مباشرة من وحدة تربية سليمة رسميا من داء السل. غير أن هذا االختبار ليس ضروريا إذا 

 أسابيع؛ (6) بقار الختبار الكشف عن داء السل منذ أقل من ستةخضعت األ

 (6) لكشف عن داء السل تفصل بينهما مدة ستةل ينيوما، تخضع خاللها الختبار (45) خمسة وأربعين -

 وتكون نتائجها سلبية عندما تمر عبر سوق للماشية. على االقل أسابيع

 

تحتفظ وحدة  : (3570ص  ،03/06/2019بتاريخ  6783، ج ر  رقم 15/04/2019الصادر في  1246.19 بالقرار رقمغييرها وتتميمها ت)تم  11المادة 

 :  ظلت تستوفي الشرطين اآلتيين طالمااألبقار" بهذه الصفة عند من داء السل رسميا السليمة "تربية األبقار 

 

 ية؛ األبقار تكون نتائجه سلب عندسنويا للكشف عن داء السل ها أبقارجميع  خضوع (1

 ؛أعاله 10( من المادة 4بند للأبقار جديدة طبقا استقدام  كل أن يتم (2

 .اإلبقاء على تدابير السالمة البيولوجية واحترامها (3

 

عند من داء السل  رسميانتمي لوحدة تربية "سليمة تعند االبقار عندما تكون من داء السل ة سليماألبقار تعتبر  : 12المادة 

 األبقار".

 

 جميعتعتبر  : (3570ص  ،03/06/2019بتاريخ  6783، ج ر  رقم 15/04/2019الصادر في  1246.19بالقرار رقم غييرها وتتميمها تم )ت 13المادة 

 : األبقار في الحاالت التاليةعند السل األبقار مصابة بداء 

 األبقار؛  عندسريرية لداء السل أعراض ظهور  (1

  ؛السلتفاعل ايجابي مع اختبارات الكشف عن داء  (2

 األبقار؛  عندجروح نسيجية توحي بمرض السل ظهور  (3

ظهور نتائج إيجابية الختبارات العزل وتحديد جرثومة داء السل المنجزة من طرف المختبرات التابعة للمكتب  (4

الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية أو مختبر تابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو مختبر 

ذا الغرض من طرف المدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية وفق الشروط مرخص له له

 أعاله. 6المنصوص عليها في المادة 

 

 : األبقار في الحاالت التالية عندداء السل مصابة بتعتبر وحدة التربية  : 14المادة 

 األبقار؛ عندداء السل ، على األقل، بةمن صنف األبقار ينتمي لهذه الوحد واحدحيوان إصابة  معاينة (1

لوحدة التربية تنتمي حيوان واحد من صنف األبقار تشريح األبقار عند ذبح أو خالل  عندداء السل  جروحمعاينة  (2

 منذ أقل من خمسة وأربعين يوما.، الوحدة المذكورةغادر هذه حيوان واحد من صنف األبقار ، أو على هاته

 

األبقار طالما لم يتم تطهير هذه  عندمصابة بداء السل التقدام أبقار جديدة إلى وحدة تربية األبقار اسيمكن ال  : 15المادة 

 .أدناه 23طبقا للمادة  الوحدة

 

 لشرطة الصحيةاالخاصة بتدابير ال -الباب الرابع 
 

المراقبة لوحدة المذكورة تحت ، يتم وضع ااألبقار عندعندما يتم إثبات إصابة وحدة تربية األبقار بداء السل  : 16المادة 

ان تواجد الوحدة المعنية. التابع لها مك الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةالتابعة للمكتب بيطرية للمصلحة الالصحية 

لك وذ ،حيث تتواجد وحدة التربية بقرار وضع الوحدة المذكورة تحت المراقبةويتم على الفور إخبار عامل العمالة أو اإلقليم 

 :تفعيل التدابير الخاصة بالشرطة الصحية التالية العمل علىقصد 

 

 ؛وإحصاؤهازيارة األبقار المتواجدة بوحدة التربية  (1

على  معتمدة أو خاضعة لمراقبة منتظمة إلى حين ذبحها في مجزرةوحجزها عزل األبقار المصابة بداء السل  (2

 ؛المستوى الصحي

 إلى حين ذبحها؛ هاوحجز الوحدةالسل المتواجدة في المصابة بداء  الحيوانات األخرىعزل  (3

 ؛أدناه 21و 18الشروط المحددة في المادتين  فقووذبحها األبقار المصابة بداء السل ترقيم  (4

 ؛ومراعيهامحالت وحدة التربية لى إاألبقار المتأتية من وحدات أخرى للتربية من الدخول  منع (5



4 

وحدة األبقار من عند لإلصابة بداء السل  المعرضةلحيوانات ااألصناف األخرى من  وأاألبقار  خروج منع (6

 ؛أدناه 19 مقتضيات المادةاإلخالل بدون  ،التربية

 .أدناه 23طبقا لمقتضيات المادة  ،التي تأوي الحيوانات المصابة بداء السل وحدة التربيةومعدات محالت تطهير  (7

 

 البيطرية من طرف المصلحة وحدة التربية ( أعاله إلى مالك7إلى ( 2البنود من  يجب أن تبلغ التدابير المشار إليها فيو

األبقار في عند ، فورا بعد التأكد من وجود داء السل الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةالتابعة للمكتب المذكورة 

 .وحدته

 

ن اعتبرت سليمة بصفة رسمية من داء عندما يتم إثبات تفشي مرض السل عند األبقار داخل وحدة تربية سبق وأ : 17المادة 

 قصد تحديد مصدر العدوى وظروفها. فتح تحقيق في شأن الوباءيتم األبقار، عند السل 

 

األبقار المصابة بداء  وسمتحت مسؤولية بيطري المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،  ،يجب : 18المادة 

بعلو خمس سنتمترات على  « TB »بالحديد على الردف األيسر بحروف لكي بابمادة اآلزوت السائل أو  ، فورا،السل

 .األقل

 

األبقار غير المرقمة وكذا األصناف األخرى من الحيوانات أعاله و 18قا للمادة يطبترقمة المبقار ألمكن لال ي : 19المادة 

قصد نقلها مباشرة إال  األبقار عندها داء السل المتفشي فيوحدة التربية الخروج من  األبقار عندلإلصابة بداء السل  المعرضة

موجب شهادة تخضع لمراقبة منتظمة على المستوى الصحي، وذلك بإلى مجزرة معتمدة أو ودون انقطاع في عملية الشحن 

ن الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابع له مكا بيطري التابع للمكتبيسلمها لهذا الغرض الالسماح بالمرور 

 .وحدة التربيةتواجد 

 

بمجرد دخول المجزرة بيطري إلى ، مقابل وصل، أصلها ونسخة منهاسلم ، يُ ثالث نسخفي هاته عد شهادة السماح بالمرور تُ 

الموالية عمل من أيام الثمانية أيام عليه، داخل الشر أن يؤأصل الشهادة بعد  المجزرة . يرسل بيطريالحيوان إلى المجزرة

مكان الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية حيث يوجد الالتابعة للمكتب بيطرية المصلحة الإلى لتاريخ توصله به 

 الحيوان.المتأتى منه 

 

أو هذه الوحدة على مالك وجب ، وحدة التربيةداخل عند األبقار مصاب بداء السل في حالة موت حيوان  : 20 المادة

مكان التابع له الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابعة للمكتب بيطرية المصلحة الفورا بيطري  أن يخبرها مسير

 .   تحت مسؤوليته إتالف الجثةعمل على ويالحيوان شهادة وفاة للمالك أو المسير  يسلم هذا األخيرو. تواجد الوحدة المذكورة

 

قرر ذبح عندما يُ  : (3570ص  03/06/2019بتاريخ  6783، ج ر  رقم 15/04/2019الصادر في  1246.19بالقرار رقم غييرها ت)تم  21 المادة

، 1.75.292السالف الذكر رقم من الظهير الشريف بمثابة قانون  6 للفصلطبقا عند األبقار الحيوانات المصابة بداء السل 

 ذبح :هذا ال يتموجب أن 

 

بالنسبة لألبقار التي تبدو  ،أعاله 16لتاريخ التبليغ المنصوص عليه في المادة  داخل الثمانية أيام من أيام العمل الموالية -

 لداء السل المتأتي من قطيع مصاب؛ عليها أعراض سريرية

بقار األخرى ، بالنسبة لألكشف عن داء السلاختبار الفي أجل أقصاه ثالثون يوما يحتسب ابتداء من تاريخ قراءة نتيجة  -

 . كشف عن داء السلالاختبار التي تفاعلت مع 

 

التابع له مكان تواجد وحدة  الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مدير الجهوي للمكتباليمنح  أن يمكن ،غير أنه

 في الحاالت التالية: لمالك الحيوانات أجال إضافيا لهذا الغرض عينه لذي يبيطري المصلحة البيطرية اأو التربية 

 ؛ إلى غاية الوضعكشف عن داء السل اختبار الالتفاعل مع قراءة مواليين لخالل الشهرين ال، لالحوامبالنسبة لإلناث  -

اختبار مع لقراءة التفاعل شهرين المواليين الخالل ا، رأس 20التي يفوق عددها المزمع ذبحها و لحصص األبقاربالنسبة  -

 .كشف عن داء السلال

 

 عزل األبقار المعنية.فعليا بمالك الحيوانات قوم إال عندما ي ال يمنح هذا األجل اإلضافيفي جميع الحاالت، 

 

يجب، بعد  : (3570ص ، 03/06/2019بتاريخ  6783، ج ر  رقم 15/04/2019الصادر في  1246.19بالقرار رقم غييرها وتتميمها ت)تم  22المادة 

داخل وحدة التربية في أجل يتراوح بين أربعة وستة  ذبح آخر األبقار المرقمة، أن تتم المراقبة لداء السل عند األبقار المتبقية

 .أشهر يحتسب من تاريخ آخر عملية كشف عن داء السل

 

الحصول ستة أشهر إلى حين إلى أربعة خالل األبقار داخل وحدة التربية عند ويجب أن تتواصل عمليات مراقبة داء السل 

 وحدة التربية مطهرة تبعا للمراقبة السلبية. األبقار المتبقية. وتعتبرجميع على نتيجة سلبية لمراقبة 

 



5 

قصد عشر شهرا  ىاثنوأشهر  ستةمدة زمنية تتراوح بين  ويجب آنذاك القيام بعمليتي كشف عن داء السل تفصل بينهما

 .عند األبقار سليمة من داء السلالتربية المذكورة  وحدةاعتبار 

 

لتربية التي تأوي األبقار المصابة بداء السل من قبل مالك وحدة يجب أن يتم تطهير حظائر ومعدات وحدة ا : 23المادة 

لتنظيم الجاري به العمل. تتم عملية التطهير هاته تحت مراقبة لالتربية أو مسيرها باستعمال المواد المرخص بها طبقا 

ا مكان تواجد وحدة التربية بيطري المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابع له

 والذي يسلم بعد القيام بهذا التطهير شهادة تطهير للمالك أو المسير. 

 

ال يمكن استعمال حليب البقرة المنتج داخل وحدة للتربية مصابة بداء السل عند األبقار لالستهالك البشري أو  : 24المادة 

 سبة تهدف إلى القضاء على جرثومة مرض السل تتم داخل مؤسسةالحيواني إال بعد إخضاعه، مسبقا، لمعالجة حرارية منا

 معتمدة على المستوى الصحي.أو مقاولة 

 

وجودة في ذبح جميع األبقار المالوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية أن يقرر  يمكن للمدير العام للمكتب : 25 المادة

 مالك الحيوانات المعنيةيبلغ القرار إلى و. الوحدةللحالة الوبائية لهذه  اعتبارااألبقار  عندوحدة التربية المصابة بداء السل 

صلحة مالتحت مراقبة بيطري هذه الحيوانات  ذبحأن يقوم ب المالكيجب على هذا و. وصلالت تبثبكل الوسائل التي ت

 21وحدة طبقا لمقتضيات المادة الد تواجمكان  االتابع لهالوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية  لمكتبالتابعة لالبيطرية 

 أعاله. 

 

التي كانت تأوي األبقار والمراعي يجب أن تخضع المحالت بالنسبة لوحدات التربية التي تم ذبح كل أبقارها،  : 26المادة 

ص بالنسبة للمراعي، وذلك قصد تقلي (02) بالنسبة للمحالت وشهرين (01) فراغ صحي تمتد شهرا واحدافترة لالمذكورة 

 .بداء السل عند األبقار احتمال تجدد اإلصابة

 

 إال بعد نضوجه. بداء السل عند األبقار الغبار المتأتي من وحدات التربية المصابةأال يستعمل  يجب

 

 عندالمعنية من داء السل وحدات التربية أعاله بعد تطهير  16لتدابير المشار إليها في المادة ينتهي العمل با : 27 المادة

 بقار.األ

 

لمادة مفروضة عليه بموجب االشرطة الصحية الب الخاصة تدابيرالها أو مسيرعندما يحترم مالك وحدة تربية  : 28 المادة

الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان التابعة للمكتب بيطرية المصلحة البيطري سلم له يُ أعاله،  16

 ا الغرض.شهادة لهذ وحدة التربيةتواجد 

 

 التعويض عن ذبح األبقار -الباب الخامس 

 

تمنح ال  : (1672ص ، 25/02/2021بتاريخ  6964، ج ر  رقم 05/01/2021الصادر في  02.21بالقرار رقم تتميمها وغييرها ت)تم  29 المادة

لمالكي إال  1.75.292رقم السالف الذكر من الظهير الشريف بمثابة قانون  7الفصل نصوص عليها في التعويضات الم

 طبقا لمقتضيات هذا القرار. األبقار التي تم ذبحها 

 

التعويضات المنصوص عليها أعاله، يجب القيام، عند وصول األبقار المعنية من قصد تمكين هؤالء المالكين من االستفادة 

 إلى المجزرة، بإعداد محضر تصنيف وتقييم كل األبقار الحية من قبل لجنة تتكون من: 

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

 بيطري المجزرة؛ (2

بيطري المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد وحدة  (3

 ؛التربية حيث تمت معاينة المرض

 .    الفالحة قطاعأو اإلقليمية المعنية التابعة ل ممثل عن المديرية الجهوية (4

 

أعاله إلى هوية مالك األبقار المعنية  29المنصوص عليه في المادة والتقييم يجب أن يشير محضر التصنيف  : 30المادة 

األبقار وكذا  وأن يتضمن البيانات التي تمكن من التعرف على الحيوان. كما يجب أن يشير كذلك إلى الصنف الذي تنتمي إليه

 قيمتها المقدرة. 

 

 أعاله مع بيان ما يلي:  29يُعد البيان الحسابي للتعويض المنصوص عليه في المادة  : 31المادة 

 ؛مقدرة لألبقار الحية كما هي مبينة في محضر التصنيف والتقييمالقيمة ال (1

 القيمة المسترجعة من قصبة الحيوان )اللحوم، األسقاط والبقايا(؛ (2

 ه. أعال( 2و (1ة التي لحقت بمالك األبقار والمطابقة للفارق المسجل بين البندين الخسار (3
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يجب أن يُودع  : (3570ص  ،03/06/2019بتاريخ  6783، ج ر  رقم 15/04/2019الصادر في  1246.19بالقرار رقم غييرها وتتميمها ت)تم  32المادة 

من قبل المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية  طلب التعويض المعد وفق المطبوع المسلم لهذا الغرض

الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض مكان تواجد وحدة التربية، من قبل مالك األبقار المعنية أو  اله ات الغذائية التابعللمنتج

 لدى المصلحة المذكورة. ويجب أن يُؤرخ هذا الطلب ويوقع من قبل مالك األبقار المعنية.

 

 من الوثائق التالية:  ،يتكون ملف التعويض، عالوة على الطلب السالف الذكر

المنصوص نتيجة االختبار  شهادةأعاله و 4المنصوص عليها في المادة عند األبقار شهادة الكشف عن داء السل  (1

-Gamma) غاما أنترفيرونعندما يتم الكشف عن داء السل بواسطة اختبار أعاله  5 عليها في المادة

interféron)؛ 

 ؛أعاله 23المادة في  شهادة التطهير المنصوص عليها (2

 ؛أعاله 28شهادة احترام تدابيرالشرطة الصحية المشار إليها في المادة  (3

 ؛أعاله 30المادة نصوص عليه في المم ييتقالتصنيف والمحضر  (4

بيانات التي تمكن من التعرف الاألبقار ومالك  يُعده بيطري المجزرة ويوقع عليه، يشير إلى هويةذبح المحضر  (5

 وكذا تاريخ الذبح وسببه؛على األبقار 

 .أعاله 31 للمادة طبقا المعدحسابي ال بيانال (6

بناء على الوثائق المذكورة أعاله، يُعد المدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية أو الشخص الذي 

 يفوضه لهذا الغرض قرار التعويض. 

 

تحدد نسبة  : (1672ص ، 25/02/2021بتاريخ  6964، ج ر  رقم 05/01/2021الصادر في  02.21بالقرار رقم تتميمها وغييرها ت)تم  33 ةالماد

نصوص عليه حددة في البيان الحسابي المي مكما هالمسجلة من الخسارة  % 80في  اتم ذبحهاألبقار التي كل عن  التعويض

 منوح ما يلي: التعويض الموز مبلغ يتجاأن دون  ،أعاله 31المادة في 

 

 :لألبقار التي تم ذبحها من الصنف األصيل بالنسبة  1 (1

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

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

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

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

 :بالنسبة لألبقار التي تم ذبحها من النوع المهجن  (2

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

 رهم عن كل رأس من األبقار يبلغ سنتين )سنين بالغين( وأقل من ثالث سنوات؛د  7.500 •

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

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

 :بالنسبة لألبقار التي تم ذبحها من النوع المحلي (3

 ؛إلى سبع سنواتس من األبقار يبلغ ثالث سنوات )أربع أسنان بالغة( درهم عن كل رأ  7.500 •

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

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

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

 

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

 

 1422من شعبان  19الصادر في  2017.01قرار وزير الفالحة والتنمية القروية والمياه والغابات رقم نسخ ي :34المادة 

 السل عند األبقار، كما تم تغييره.( المتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة داء 2001 فمبرنو 5)

 

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. :35المادة 

 

 ( 2013مارس  8) 1434ر من ربيع اآلخ 25في  ،الرباطوحرر ب

 ، عزيز أخنوشوزير الفالحة والصيد البحري
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 الملحق

 نجاز حقن السلين تحت الجلدإتقنيات 

 

I-  ة الجلد البسيط تحتعملية حقن السلين 

 األدوات -1
جرثومة على أساس تم تحضيره في أماكن اصطناعية  PPDسلين بقري مركز بطريقة ساخنة أو  (أ

 في كل مللتر. على األقل، ،(UIوحدة عالمية ) 20.000ميكوبكتريومبوفيس بدرجة 

 قياس السماكة مرقم بالمليمتر لقياس ثنية الجلد.م (ب

إلى  6ضبوطة )حقنة أو آلة حقن السلين مزودة بإبرة دقيقة من الجلد يمكن من إعطاء كمية م تحتج( جهاز الحقن 

 ملم ذات حد قصير ومحدودة االختراق(. 7/10

 جهاز الجز: مقص مقوس أو جهاز الحلق. (د

 

 مكان الحقن -2

 سمك أدمة الثلث المتوسط إلحدى واجهات عنق الحيوان.

 

 طريقة انجاز العملية -3

 جروح. أيالمسبق لمكان الحقن دون إحداث الجز (أ

 قياس ثنية الجلد بواسطة مقياس السماكة. (ب

 4000إلى  2000مللتر على األكثر ) 0,2على األقل و مللتر 0,1 بين الجلد لجرعة تتراوح ما تحتحقن حصري ج( 

UI.وينتج عن هذا الحقن تكون عقيدة بحجم حبة جلبان .) 

 

 قراءة النتائج -4

 السلين.ساعة من حقن  72تتم قراءة النتائج بعد مرور

 

 النتائج -5

 :تعتبر النتيجة ايجابية في الحاالت التالية 

 

  مالحظة عالمات ظاهرة التهابية عند لمس مكان حقن السلين، كاالستسقاء الموضعي أو الرشح أو النخر أو

 اللمفاوية بالمنطقة؛ غدداأللم أو التهاب الشرايين أو ال

 إلى جانب زيادة في ثنية الجلد تفوق أو  كان الحقنواضحة بجالء عند لمس م مالحظة أعراض سريرية غير

 ملمترات.  4تساوي 

 تحت الجلد  حقن بالسلينريري لدى حيوان تفاعل سلبيا مع مالحظة أعراض خطيرة لمرض السل الس

 وينتمي لقطيع ثبتت إصابته بالمرض.  ةالبسيط

 

 2زيادة في ثنية الجلد ال تتجاوز مع ود تعتبر النتيجة سلبية إذا لم يالحظ أي تفاعل أو كان هناك انتفاخ محد 

 أعراض سريرية. ودون تسجيل أي ،مليمترات

 ( تكون النتيجةx مشكوك فيها إذا سجلت زيادة لثنية الجلد بحيث تكون أكبر من )4مليمترات وأصغر من  2 

 (. 4x< >2مليمترات ) 

 

 الجلد البسيطة تحتعملية حقن السلين  تفسير نتائج قراءة

 قراءة نوعية ة َكميةقراء تفسير

 تفاعل إلتهابي ملحوظ X ≥ 4 mm تفاعل إجابي

 تفاعل ضعيف أو منعدم X ≤ 2 mm تفاعل سلبي

 تفاعل التهابي غير واضح mm <X < 4 mm 2 تفاعل مشكوك

 

II-  الجلد المقارنة تحتعملية حقن السلين : 

آن قري مع تفاعله إزاء سلين الدواجن واللتان يتم حقنهما في ترتكز هذه العملية على مقارنة تفاعل الحيوان إزاء السلين الب

 .واحد

 

 األدوات -1

 سلين متوازنة بيولوجيا : (أ

 في كل مللتر. UI 20000بدرجة  PPD* سلين بقري 
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 كل مللتر. في UI 25000 بدرجة PPD * سلين الدواجن

 ب( مقياس السماكة مرقم بالمليمتر لقياس ثنية الجلد.

من المليمترات مزودة بإبرة  1/10لجلد يمكن من إعطاء كمية مضبوطة )حقنة مرقمة على ا تحتج( جهاز الحقن 

 تخترق األدمة(.

 جهاز الجز: مقص مقوس أو جهاز الحلق. -د

 

 مكان الحقن -2

في نقطتين التي لم تتم فيها عملية حقن السلين تحت الجلد البسيطة سمك أدمة الثلث المتوسط إلحدى واجهات عنق الحيوان 

 ستة سنتمترات. لفتين تفصل بينهما، على األقل مخت

 

 طريقة انجاز العملية -3

 جروح. المسبق لمكان الحقن دون إحداث أيالجز (أ

 قياس ثنية الجلد في مكاني حقن السلين بواسطة مقياس السماكة. (ب

 ستة سنتمترات: على األقل تفصل بينهما، الجلد في المكانين المناسبين تحتج( حقن 

( من السلين UI 4000إلى  2000مللتر على األكثر ) 0,2على األقل و مللتر 0,1بين  ا* جرعة تتراوح م

 البقري؛ و

 (.UI 2500مللتر من سلين الدواجن ) 0,1*  جرعة 

 

 قراءة النتائج -4

 ساعة من حقن السلين. 72تتم قراءة النتائج بعد مرور 

 

 النتائج   -5

 .Aحقنسلين الدواجن بحرف حيث تم لسمك ثنية الجلد  رمزَ يُ و Bبحرف حقن السلين البقري حيث تم لسمك ثنية الجلد  رمزَ يُ 

 الجلد المقارن : تحتيبين الجدول التالي كيفية قراءة حقن السلين 

 

 فارق سمك الجلد بين تفاعالت السلين البقري تفسير

(B) وسلين الدواجن (A) 

 نتيجة إيجابية

 نتيجة مشكوك فيها

 نتيجة سلبية

B-A > 4 mm 

1 ≤ B-A ≤4 mm 

B-A < 1 mm 

 


