
1 

أبريل  3) 5341من جمادى األخرة  51صادر في  619659قرار لوزير الفالحة والصيد البحري رقم 

( يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام 5159

 والماعز6

 

 (1547، ص 5159 أكتوبر 51بتاريخ    9116رقم   ج ر )

 

 الفالحة والصيد البحري،وزير 

 

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

 6، و.، و9المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من األمراض المعدية، والسيما الفصول 

 منه؛ 2و

 

القاضي بإحداث المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه  1.552وعلى القانون رقم 

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

 

 وبعد استطالع رأي وزير االقتصاد والمالية،

 

 

 : قرر ما يلي

 

 

 أحكام عامة:  الباب األول

 

 Brucella) يجب أن يُودَع، فورا، التصريح بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( المادة األولى:

melitensis)  من الظهير الشريف بمثابة قانون  9عند األغنام والماعز والذي يُنجزه، طبقا لمقتضيات الفصل

المذكور وكذا البياطرة المفتشون ، األشخاص المنصوص عليهم في الفصل 252.51.1المشار إليه أعاله رقم 

بالمجازر والمختبرات عند معاينة عالمات الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( على قصبة الحيوان، بما في 

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

الحيوان المصاب أو المشكوك في إصابته بداء الحمى المتموجة للمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد 

 الماعز5واألغنام  )اإلجهاض المعدي( عند

 

م أو الماعز أو الشخص المكلف بها وأن يتضمن البيانات التي اغنيجب أن يبين هذا التصريح هوية مالك األ

التربية المعنية5 ويجب أن يُعد وفق النموذج الُمَسلم لهذا الغرض وحدة والحيوانات هذه تمكن من التعرف على 

 لذكر5الصحية للمنتجات الغذائية السالفة ا من قبل بياطرة المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة

 

من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف  .تشمل التدابير التكميلية والخاصة المشار إليها في الفصل  :5المادة 

 ما يلي : ،، بالنسبة للحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز252.51.1الذكر رقم 
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 الكشف عن الداء؛ (2

الذي تحدده الحالة الصحية للقطيع بالنسبة لداء  أو المختلطة تأهيل وحدات تربية األغنام أو الماعز (1

 الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز؛

 التدابير الخاصة بالشرطة الصحية؛ (9

 تدابير التلقيح الوقائية5  (3

 

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

جراءات الضرورية التي تمكن من المساعدة على إنجاز التدابير المذكورة، وال سيما ضمان وليتهم، كل اإلسؤم

 تثبيت حيواناتهم5  

 

 الكشف عن داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز: الباب الثاني 

 

يقوم البياطرة التابعون للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية أو البياطرة التابعون للقطاع : 4المادة 

الخاص المتوفرون على االنتداب الصحي والمختبرات التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات 

حث عن داء الحمى المتموجة )اإلجهاض بعده، بالب 3الغذائية أو المختبرات المرخص لها طبقا لمقتضيات المادة 

 المعدي( عند األغنام والماعز والمراقبة الصحية لوحدات التربية حسب طرق التشخيص والكشف التالية: 

 ؛المأخوذة التشخيص البكتريولوجي مع عزل وتشخيص الجرثومة في العينة (2

المسمى  (EAT) اختبارالتشخيص المصلي على مصل فردي أو على خليط من األمصال باستعمال  (1

( Fixation du Complément(، أو اختبار تثبيت المتمم )Rose Bengaleأيضا بالتالزن السريع )

 ؛(ELISA)أو اختبار االليزا 

 5في الجفن مادة البروسلينمن خالل حقن اختبار للحساسية  (9

 

اله، على الطرق المشار إليها أع عالوة ،يمكن للمدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

أن يرخص باتباع طرق أخرى للتشخيص والكشف عن داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام 

 .والماعز

 

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

 5لمالك الحيوانات المعنية ادات في هذا الشأنوالماعز المشار إليها أعاله شه

 

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

"المتطلبات العامة المتعلقة باختصاص  NM ISO/CEI  17025أعاله إلى المختبرات التي تستجيب للمعيار 9

مختبرات المعايرة والتجارب" كما تمت المصادقة عليه بقرار وزير الصناعة والتجارة وتأهيل االقتصاد رقم 

( أو كل مواصفة قياسية مماثلة تحل محله وكذا 1556فبراير  12) 2312من محرم  12الصادر في  356556

ير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية أخذا بعين للمواصفات الخاصة التي يقرها المد

 االعتبار التحاليل المطلوبة5

 

يودع طلب الترخيص لدى المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان 

ن ممكن من تحديد هوية صاحب الطلب وتواجد المختبر، مرفوقا بملف يتكون من المستندات والوثائق التي ت
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أو كل مواصفة  NM ISO/CEI 17025 المذكور التأكد من استجابة المختبر للشروط المحددة في المعيار

 قياسية مماثلة تحل محله وللمواصفات الخاصة المشار إليها أعاله5

 

بت أن ثجات الغذائية عندما يَ يُسحب هذا الترخيص من قبل المدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنت

ل مواصفة قياسية مماثلة تحل أو ك NM ISO/CEI 17025المختبر المستفيد منه لم يعد يستجيب للمعيار 

 أو للمواصفات الخاصة السالف ذكرها5 محله

 

إصابة الجهاز التناسلي معاينة  وأأو أعراضه  أنثى األغنام أو الماعزتشكل معاينة حالة إجهاض عند  :1المادة 

حالة اشتباه باإلصابة بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز ذكر األغنام أو الماعز عند 

 منصوص عليه في المادة األولى أعاله5التخضع للتصريح 

 

يجب على بيطري المصلحة البيطرية المحلية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية أو 

بيطري القطاع الخاص المتوفر على االنتداب الصحي، المطلوب منه زيارة وحدة التربية المشتبه في إصابتها 

على عزل الحيوانات المشتبه في إصابتها  العملبداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز 

أعاله وإرسالها إلى أحد المختبرات  9في المادة نصوص عليه مال ة للتشخيصأخذ العينات الالزمالقيام بو

 المنصوص عليها في نفس المادة5 

 

لقطاع الخاص المتوفر على االنتداب الصحي، وجب عليه، فورا، إخبار ابيطري عندما يتم أخذ العينات من قبل 

لحيوان االمصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد 

 ة5العينالمأخوذة منه 

 

 عدي( عند األغنام والماعز، عندما:بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض الم ةماعز مصاباألغنام والعتبر ت :9المادة 

داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام يتم تأكيد تشخيص : التي أجهضتناث بالنسبة لإل  -2

إلى نتيجة  ،أعاله 9المنجز طبقا لمقتضيات المادة  ،التحليل البكتريولوجي أو المصليز لما يفضي والماع

 Roseالتالزن السريع )5 وعندما يكون اختبار بتفاعل إيجابي الختبار تثبيت المتمم ةمقرون إيجابية

Bengale)  ذخ أخيابتداء من تارأسبوعين بعد ومراقبته  معزوال الحيوان المعنيبقاء إ ، وجباإيجابيوحده 

التصريح بإصابة  وجبأعاله5 وإذا كانت نتيجة هذه المراقبة إيجابية،  .العينة المنصوص عليها في المادة 

 5عند األغنام والماعز بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي(الحيوان 

 التي لم تخضع للتلقيح والتي لم تجهض، يكون تفاعل الحيوان إيجابيا:لإلناث بالنسبة  -1

واختبار تثبيت المتمم بمقدار يساوي أو يفوق  (Rose Bengaleبالتالزن السريع )مع اختبار  (أ

ml\UI 20 (UI )؛ : وحدة عالمية لتثبيت المتمم لكل مللتر 

 ( تفصل بينهما مدة أسبوعين؛Rose Bengale)أو  EAT( من التالزن السريع 1مع اختبارين ) (ب

 أعاله5 9منصوص عليه في المادة بالمصل خر آاختبار كل ج( مع 

 التي تم تلقيحها والتي لم تجهض، يكون تفاعل الحيوان إيجابيا:لإلناث بالنسبة  -9

( واختبار تثبيت المتمم بمقدار يساوي أو يفوق Rose Bengaleأو ) EATمع اختبار التالزن السريع  (أ

ml\UI 30 ؛ ي عشر شهراتعندما يتم تلقيح الحيوان منذ أقل من اثن 
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( واختبار تثبيت المتمم بمقدار يساوي أو يفوق Rose Bengaleأو ) EATمع اختبار التالزن السريع  (ب

ml\UI 20 أو أكثر؛ ي عشر شهراتم تلقيح الحيوان منذ اثنعندما يت 

 5أعاله 9منصوص عليه في المادة بالمصل خر آاختبار كل مع ج( 

أو  EAT، تقترن أعراض التهاب الخصية بنتيجة إيجابية لكل من اختبار التالزن السريع للذكور( بالنسبة 3

(Rose Bengale5واختبار تثبيت المتمم ) 

عندما  ،التربية مصابة بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعزتعتبر وحدة : 1المادة 

أعاله، إصابة حيوان واحد من األغنام أو من الماعز، على  6، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة تتأكد

  األقل، بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز5

 

إخضاع األغنام والماعز ألي عالج أو عملية تهدف إلى تغيير تفاعلها مع اختبارات تشخيص  يمنع: 7المادة 

داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز أو اختبارات تقييم تطور اإلصابة بالداء بغية 

 تغيير نتائجها5

 

 معاأو هما أو الماعز تربية األغنام تأهيل وحدات :  الباب الثالث

 

"سليمة بصفة رسمية من داء الحمى المتموجة  أو هما معا تعتبر وحدة تربية األغنام أو الماعز: 6المادة 

 )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز" عندما تستوفي الشروط التالية:

المة للسطبقا للشروط التقنية المحددة من طرف المكتب الوطني أو هما معا أو الماعز ام ترقيم جميع األغن (2

 الصحية للمنتجات الغذائية؛

قد تم تلقيحها ضد داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند  أو هما معا أال تكون األغنام أو الماعز (1

 تعلق األمر بنعجة أو معزة تم تلقيحها منذ سنتين على األقل؛ما لم ياألغنام والماعز، 

الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز أال يتم اكتشاف أي من األعراض المرضية لداء  (9

 في وحدة التربية منذ سنة على األقل؛

التي تبلغ أزيد من ستة أشهر الختبارين أو هما معا أن تخضع، بصفة فردية، جميع األغنام أو الماعز  (3

ينهما يتراوح بين أعاله، مع فاصل زمني ب 9( من المادة 1بالمصل، يتم إجراؤهما طبقا لمقتضيات البند 

 ا عشر شهرا على األكثر يفضيان إلى نتائج سلبية؛تستة أشهر على األقل واثن

 أدناه5 22إلى هذه الوحدة طبقا لمقتضيات المادة أو هما معا أن تتم كل عملية إدخال األغنام أو الماعز  (.

"سليمة بصفة رسمية من داء أو هما معا تم اعتبارها أو الماعز ة األغنام تحتفظ كل وحدة تربي :51المادة 

 الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز" بهذا التأهيل ما دامت تستوفي الشروط التالية:

 أعاله؛  .استيفاء الشروط المحددة في المادة  (2

ستة أشهر، سنويا، الختبار التالزن السريع  ،على األقل ،البالغةأو هما معا إخضاع جميع األغنام أو الماعز  (1

(EAT يفضي إلى نتائج سلبية؛ ) 

 أدناه5 22إلى وحدة التربية وفقا لمقتضيات المادة أو هما معا أن تتم كل عملية إدخال األغنام أو الماعز  (9

 

)اإلجهاض المعدي( "سليمة من داء الحمى المتموجة أو هما معا  أو الماعزنام تعتبر وحدة تربية األغ: 55المادة 

 :" عندما تستوفي الشروط التاليةعند األغنام والماعز
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طبقا للشروط التقنية المحددة من طرف المكتب الوطني للسالمة أو هما معا ترقيم جميع األغنام أو الماعز  (2

 الصحية للمنتجات الغذائية؛

 المعدي(؛القيام داخل وحدة التربية بالتلقيح ضد داء الحمى المتموجة )اإلجهاض  (1

أال يتم اكتشاف أي من األعراض المرضية لداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز  (9

 في وحدة التربية منذ سنة على األقل؛

والبالغة أزيد من ستة أشهر وكل األغنام الملقحة والبالغة ة حقالملغير أو هما معا أن كل األغنام أو الماعز  (3

شهرا كانت موضوع بحث للكشف عن داء  21شهرا و/أو الماعز الملقحة والبالغة أزيد من  22أزيد من 

من خالل اختبارين للكشف يتم إنجازهما وفق  ،الماعزوالحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام 

 ؛ نتائج سلبيةيفضي إلى  ،شهرا على األكثر 21أشهر على األقل و 6ني بينهما يبلغ فاصل زم

 أدناه5 22إلى هذه الوحدة طبقا لمقتضيات المادة أو هما معا أو الماعز األغنام أن تتم كل عملية إدخال  (.

"سليمة من داء الحمى المتموجة أو هما معا تم اعتبارها  تحتفظ كل وحدة تربية األغنام أو الماعز :55المادة 

 التالية:)اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز" بهذا التأهيل ما دامت تستوفي الشروط 

 أعاله؛  22استيفاء الشروط المحددة في المادة  -2

شهرا، سنويا، الختبار  21شهرا و/أو الماعز البالغة أكثر من  22إخضاع جميع األغنام البالغة أكثر من  -1

 سلبية؛ ةجي( يفضي إلى نتEATن السريع )التالز

 أدناه5 22إلى وحدة التربية وفقا لمقتضيات المادة أو هما معا أن تتم كل عملية إدخال األغنام أو الماعز  -9

 

يتم تعليق تأهيل وحدة التربية التي تعتبر "سليمة بصفة رسمية من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض  :54المادة 

 والماعز" أو "سليمة من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز": المعدي( عند األغنام

 أعاله؛ أو 22أو  .إذا لم يتم احترام شرط من الشروط المنصوص عليها، حسب الحالة، في المادة  (2

أعاله،  21أو المادة  25عندما يشتبه، بناء على نتائج سلسلة من االختبارات المنصوص عليها في المادة  (1

مة "سلي ،من قبل ،أغنام أو ماعز وحدة التربية التي تم اعتبارهامن  ، على األقل،حيوان واحدفي إصابة 

بصفة رسمية من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز" أو "سليمة من داء الحمى 

الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام بداء  المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز"

 5والماعز

أعاله والتي ال  29( من المادة 1المشار إليها في البند ا معا أو همعندما يتم ذبح األغنام أو الماعز  : 53المادة 

تعليق وضع حد لأعاله، يمكن  21 وأ 25 ةيمكن، بالتالي، إخضاعها لالختبارات المنصوص عليها في الماد

حدة بوأو هما معا ماعز الغنام أو األن بالمصل ينجزان على ما تبقى من اختبارتأهيل وحدة التربية إذا أسفر ا

ي عشر شهرا على نتائج سلبية5 ويجب القيام باالختبار األول ثالثون تالتربية والبالغة من العمر أكثر من اثن

المشتبه في إصابتها؛ بينما يجب القيام باالختبار الثاني أو هما معا يوما على األقل بعد ذبح األغنام أو الماعز 

 بعد ثالثة أشهر على األقل من االختبار األول5 

المشتبه في إصابتها بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض أو هما معا أو الماعز عندما يتم عزل األغنام :  51دة الما

حمى أعاله عن باقي حيوانات وحدة التربية الحساسة لداء ال 29( من المادة 1المعدي( والمشار إليها في البند 

لوحدة التربية ، آنذاك، 5 ويمكنالمذكورة لتربيةا مكن إعادة إدخالها إلى وحدةأالمتموجة )اإلجهاض المعدي(، 

التأهيل "سليمة بصفة رسمية من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام المذكورة أن تستعيد 
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والماعز" أو التأهيل "سليمة من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز"، حسب الحالة، 

 نتيجة سلبية:التوصل إلى بعد 

 أو ؛(FC) أعاله والختبار تثبيت المتمم 9( من المادة 1ألحد االختبارين بالمصل المشار إليه في البند  (2

عليها المدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات  يصادقأي تركيبة أخرى من االختبارات  (1

 الغذائية5

 

ة، الملقحأو هما معا األغنام أو الماعز االختبارين بالمصل الذي تخضع له  عندما تسفر نتيجة أحد: 59المادة 

 ، التي تم ذبحها أو عزلهاعند األغنام والماعزبداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي(  المشتبه في إصابتهاو

 اعتبرت ،عن نتائج إيجابية ،بالنسبة للماعز ،شهرا 21أكثر من و ،بالنسبة لألغنام، شهرا 22تبلغ أكثر التي و

 :أقل من  (FC)تثبيت المتمممقدار اختبار  سلبية إذا كاننتيجة هذا االختبار 

- 30 UI/ml   ؛أشهر 6وأشهر  9ا بين تم تلقيحها مبإناث عندما يتعلق األمر 

- 20 UI/ml  الحاالت األخرىجميع  في. 

 

"سليمة  تم اعتبارهاجديدة إلى وحدة تربية أو هما معا أو ماعز يجب أن تتم عملية إدخال أغنام : 51المادة 

 هاتم اعتباربصفة رسمية من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز" أو إلى وحدة تربية 

  "سليمة من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز"، وفق الشروط اآلتية :

لمعدي( اض ا"سليمة بصفة رسمية من داء الحمى المتموجة )اإلجه المستقبلة تعتبرالتربية  وحدةإذا كانت  (2

التي يتم إدخالها إلى هذه الوحدة أو هما معا : يجب أن تكون كل األغنام أو الماعز عند األغنام والماعز"

 مباشرة من :  ىتأتتوأن  بعده 22مصحوبة بالشهادة المنصوص عليها في المادة 

تربية تعتبر "سليمة بصفة رسمية من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام  وحدة (أ

البالغة أو هما معا األغنام أو الماعز تسفر نتائج خضوع ذلك، أن عالوة على ، يجبوالماعز"5 

داخل الذي يتم القيام به  أعاله 9ألحد االختبارات المنصوص عليها في المادة أشهر،  6أزيد من 

بل ق لها، المستقبلةالتربية و داخل وحدة أأو هما معا و الماعز لتربية المتأتية منها األغنام أاوحدة 

، زلهاعابتداء من تاريخ حتسب ي ثالثين يوماأجل داخل إلى وحدة التربية المذكورة، نهائي ال إدخالها

 ؛ أوعن نتيجة سلبية

"سليمة من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز"  تم اعتبارهاتربية وحدة  (ب

)اإلجهاض قد تم تلقيحها ضد داء الحمى المتموجة أو هما معا الماعز  وأشريطة أن ال تكون األغنام 

 ،مند أكثر من سنتين5 ويجب تم تلقيحهاناث إاألمر بما لم يتعلق المعدي( عند األغنام والماعز 

تسفر نتائج خضوعها أن  أشهر، (6) البالغة أكثر من ستةأو هما معا ألغنام أو الماعز بالنسبة ل

وحدة يتم القيام بهما داخل  (FCتثبيت المتمم ) مقرون باختبار EATالختبار التالزن السريع 

الها خقبل إد لها المستقبلةالتربية أو داخل وحدة أو هما معا التربية المتأتية منها األغنام أو الماعز 

عن  ،عزلهاابتداء من تاريخ حتسب يثالثين يوما أجل داخل  ،إلى وحدة التربية المذكورةنهائي ال

 ؛نتيجة سلبية

"سليمة من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام  المستقبلة تعتبر التربية إذا كانت وحدة -1

 يشار إليها فالتي يتم إدخالها مرفوقة بالشهادة المأو هما معا والماعز"، يجب أن تكون األغنام أو الماعز 

 : من وأن تأتي مباشرة بعده 22المادة 

نام األغمن داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند بصفة رسمية تربية تعتبر "سليمة ة وحد (أ

  ،أو "؛والماعز



7 

"5 زهاض المعدي( عند األغنام والماع"سليمة من داء الحمى المتموجة )اإلج تربية تعتبروحدة  (ب

تسفر نتائج أن  ( أشهر،6البالغة أكثر من ستة )أو هما معا ، بالنسبة لألغنام أو الماعز ويجب

التربية وحدة أعاله يتم القيام به داخل  9خضوعها ألحد االختبارات المنصوص عليها في المادة 

ائي نهالقبل إدخالها  لها المستقبلةالتربية أو داخل وحدة أو هما معا المتأتية منها األغنام أو الماعز 

ة ، عن نتيجعزلهايحتسب ابتداء من تاريخ ثالثين يوما أجل داخل  ،إلى وحدة التربية المذكورة

 5سلبية

 

البيطري التابع للمصلحة البيطرية المحلية للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية  يسلم :57المادة 

ة ا إلى وحدة تربيدخالهاألغنام أو الماعز بغرض إنقل ، قصد على االنتداب الصحي الذي يتوفرأو البيطري 

ية وحدة ترب"سليمة بصفة رسمية من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز" أو تعتبر 

لحيوانات المعنية ا مالكإلى  "سليمة من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز"تعتبر 

ووسيلة ، توالحيواناالمتأتية منها الحيوانات، البيانات التي تمكن من تحديد وحدة التربية تتضمن  شهادة مصدر

 5للحيوانات النقل ووحدة التربية المستقبلة

: يمكن للمدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية أو الشخص الذي يفوضه لهذا 56المادة 

يمة "منطقة سل، قرهايالحدود التي وفق  أو هما معا، باعتبار منطقة تربية األغنام أو الماعزأن يصرح الغرض 

والماعز"، عندما يتم استيفاء الشروط بصفة رسمية من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام 

  :اآلتية

إذا لم يتم تسجيل أية حالة إجهاض بسبب داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( وال عزل  (2

في المائة من  99,8على األقل، وأن ما ال يقل عن  ،منذ ثالث سنوات Brucella melitensisجرثومة

تعتبر "سليمة بصفة رسمية من داء الحمى  المذكورة المنطقة فيأو هما معا وحدات تربية األغنام أو الماعز 

المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز " وحافظت على هذه الصفة خالل الخمس سنوات 

أو و/دجنبر من كل سنة5 إال أنه، في حالة ذبح جميع أغنام  92 حدود األخيرة5 ويتم احتساب هذه النسبة في

أثناء  ،أدناه، يمكن أال تؤخذ بعين االعتبار 95المصابة، تطبيقا لمقتضيات المادة  ماعز وحدات التربية

 واقعة خارجتربية ، الحاالت المعزولة الناتجة عن إدخال حيوانات متأتية من وحدات احتساب هذه النسبة

 أدناه؛  12المنطقة المعنية والتي قد يتم الكشف عنها خالل البحث الوبائي المنصوص عليه في المادة 

طبقا للشروط التقنية المحددة من طرف المكتب الوطني  ،أو هما معا المنطقةو ماعز أأغنام جميع ترقيم  (1

 للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية؛ 

أعاله موضوع بحث يجريه البيطري  .تشكل كل حاالت اإلجهاض التي تتم معاينتها طبقا لمقتضيات المادة  (9

 المحلية للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية5التابع للمصلحة البيطرية 

 

 التدابير الخاصة بالشرطة الصحية: الباب الرابع 

 

في وحدة للتربية،  داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعزوجود أكد عندما يت: 51المادة 

ة لبيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحييتم وضع الوحدة المذكورة تحت المراقبة الصحية للمصلحة ا

للمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد الوحدة المعنية5 ويتم على الفور إخبار عامل العمالة أو اإلقليم حيث 

تتواجد وحدة التربية بقرار وضع الوحدة المذكورة تحت المراقبة، وذلك قصد العمل على تفعيل التدابير الخاصة 

 طة الصحية التالية:بالشر
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وحدة التربية والحساسة في والحيوانات األخرى المتواجدة أو هما معا أو الماعز م األغنا ءوإحصازيارة  (2

 لداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز؛

 أخذ العينات من : (1

 أشهر؛ستة  ،على األقل ،ملقحة البالغةالغير أو هما معا األغنام أو الماعز  -

 شهرا؛ 21الماعز الملقحة البالغة أزيد من  -

 شهرا؛ 22األغنام الملقحة البالغة أزيد من  -

كل الحيوانات من األصناف الحساسة لداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( المتواجدة  -

 في وحدة التربية؛

 5ةالمصابحيوانات التي لها اتصال بالوكالب وحدة التربية  -

د البحث عن داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز عن طريق تأخذ هذه العينات قص

بالنسبة للكالب، وجب منع  ،أعاله5 عندما تكون النتيجة إيجابية 9االختبارات المنصوص عليها في المادة 

 كل اتصال مع الكلب المصاب5

متموجة )اإلجهاض المعدي( عند المصابة بداء الحمى الأو هما معا عزل وحجز األغنام أو الماعز  (9

عند ظهور عالمات بدئ الوالدة األغنام أو الماعز إناث ذبحها5 يتم عزل  أن يتماألغنام والماعز إلى 

 وحتى االختفاء التام لكل تسرب فرجي؛

المصابة بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( وذبحها وفق أو هما معا ترقيم األغنام أو الماعز  (3

 أدناه؛  19و 11الشروط المحددة في المادتين 

الحساسة لداء الحمى المتموجة من األصناف والحيوانات أو هما معا األغنام أو الماعز دخول منع  (.

 المعنية ومراعيها؛ )اإلجهاض المعدي( المتأتية من وحدات أخرى للتربية إلى محالت وحدة التربية

الحيوانات األخرى الحساسة لداء الحمى المتموجة )اإلجهاض وأو هما معا أو الماعز األغنام خروج منع  (6

 أدناه؛ 19، دون اإلخالل بمقتضيات المادة المعنية المعدي( من وحدة التربية

متموجة )اإلجهاض تطهير محالت ومعدات وحدة التربية التي تأوي الحيوانات المصابة بداء الحمى ال (2

 أدناه5 12المعدي( عند األغنام والماعز، طبقا لمقتضيات المادة 

 

من طرف المعنية ( أعاله إلى مالك وحدة التربية 2( إلى 9يجب أن تبلغ التدابير المشار إليها في البنود من 

وجود  ديتأكعد ب، ، فوراالصحية للمنتجات الغذائية المصلحة البيطرية المذكورة التابعة للمكتب الوطني للسالمة

 داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز في وحدته5

 

تقوم المصلحة البيطرية المحلية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بفتح  : 55المادة 

داء الحمى المتموجة )اإلجهاض  وجود تأكيدقصد تحديد مصدر العدوى وظروفها، عندما يتم  ئيوباتحقيق 

وحدة تربية تعتبر "سليمة بصفة رسمية من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض  فيالمعدي( عند األغنام والماعز 

 المعدي( عند األغنام والماعز"5

 

يجب، تحت مسؤولية بيطري المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، وسم األغنام أو : 55المادة 

المصابة بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز، فورا، بمادة أو هما معا ماعز ال

 ( على األقل15بعلو سنتمترين )«   BR»اآلزوت السائل أو بالحديد الساخن على الردف األيمن بحروف 

األغنام أو أعاله و 11ت المادة الموسومة تطبيقا لمقتضياأو هما معا ال يمكن لألغنام أو الماعز  :54المادة 

غير المرقمة وكذا أصناف الحيوانات األخرى الحساسة لداء الحمى المتموجة )اإلجهاض أو هما معا الماعز 
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داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز إال المصابة بالمعدي( الخروج من وحدة التربية 

قصد نقلها مباشرة ودون انقطاع في عملية الشحن إلى مجزرة معتمدة أو تخضع لمراقبة منتظمة على المستوى 

لمكتب لللمصلحة البيطرية الصحي، وذلك بموجب شهادة السماح بالمرور يسلمها لهذا الغرض البيطري التابع 

 .مكان تواجد وحدة التربية اني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لهالوط

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

 يه، داخليرسل بيطري المجزرة أصل الشهادة بعد أن يوقع علوبمجرد دخول الحيوان إلى المجزرة المذكورة5 

الثمانية أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ توصله به إلى المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة 

 .الصحية للمنتجات الغذائية للمكان المتأتى منه الحيوان

عز داخل في حالة نفوق حيوان مصاب بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والما:  53المادة 

لمحلية ابيطري المصلحة البيطرية ، فورابذلك، وحدة التربية، وجب على مالك هذه الوحدة أو مسيرها أن يخبر 

التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية5 ويسلم هذا األخير للمالك أو المسير شهادة نفوق 

 الحيوان ويعمل على إتالف الجثة تحت مسؤوليته5   

 

عندما يُقرر ذبح الحيوانات المصابة بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز  :51المادة 

، وجب أن يتم هذا 252.51.1من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم  6لفصل لمقتضيات اطبقا 

  :الذبح

 التي أجهضت؛إلناث األغنام أو الماعز سبة حدوث اإلجهاض بالن( يوما التي تلي .2خالل الخمسة عشر ) (2

أعاله بالنسبة لألغنام و/أو  15التبليغ المشار إليه في المادة الموالية لتاريخ يوما  95أجل أقصاه  داخل (1

 أعاله5 11الماعز األخرى الموسومة طبقا لمقتضيات المادة 

 

وذبح الحيوانات األخرى الحساسة أو هما معا بعد ذبح آخر حيوان موسوم من األغنام أو الماعز : 59المادة 

 القيام بالمراقبة يجبالكالب،  والمصابة بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز وقتل

وحدة التربية والتي يبلغ عمرها ستة أشهر على األقل، داخل في المتبقية  أو هما معا المصلية لألغنام أو الماعز

 5 م القيام بهات ابتداء من آخر عملية ذبحيحتسب أجل يتراوح ما بين ستة أسابيع على األقل وشهرين على األكثر 

 

دة حالمتبقية في الوأو هما معا تعتبر وحدة التربية مطهرة انطالقا من أول مراقبة مصلية لألغنام أو الماعز 

 تكون نتيجتها سلبية5

 

من أجل إعادة تأهيل وحدة التربية "سليمة بصفة رسمية من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند 

األغنام والماعز" أو "سليمة من داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز"، يجب أن 

شهرا على األقل، إلحدى االختبارات  21التي يبلغ عمرها تخضع، جميع أغنام و/أو ماعز الوحدة المذكورة 

 أعاله تكون نتائجها سلبية: 9( من المادة 1المصلية المشار إليها في البند 

الموالية لتاريخ المراقبة السلبية السالفة الذكر  (1) أسابيع إلى شهرين( 6) ستةيتراوح بين أجل  داخل 56

 و، رة؛والتي تمكن من اعتبار وحدة التربية مطه

 ( أعاله25أشهر الموالية للمراقبة المنصوص عليها في البند ( 6)إلى ستة ( أشهر 3) أجل أربعة داخل 56
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 6يمكن للمدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، طبقا لمقتضيات الفصل  :51المادة 

أو هما ، أن يقرر ذبح جميع األغنام أو الماعز 252.51.1من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 

معدي( عند األغنام والماعز اعتبارا الموجودة في وحدة التربية المصابة بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعا 

مالك الحيوانات المعنية بكل الوسائل التي تثبت التوصل5 ويجب لهذه الوحدة5 ويبلغ القرار إلى للحالة الوبائية 

أعاله، بذبح هذه الحيوانات تحت مراقبة بيطري المصلحة  .1على هذا المالك أن يقوم، طبقا لمقتضيات المادة 

 5التربية وحدةلغذائية التابع لها مكان تواجد مكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات االبيطرية التابعة لل

 

أو هما معا األغنام أو الماعز  كانت تأويومعدات وحدة التربية التي  محالتيجب أن يتم تطهير  : 57المادة 

مالك وحدة التربية أو مسيرها المصابة بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز من قبل 

باستعمال المواد المرخص بها طبقا للتنظيم الجاري به العمل5 وتتم عملية التطهير هاته تحت مراقبة بيطري 

المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد وحدة التربية 

 مسير المذكور بعد القيام بهذا التطهير شهادة تطهير5والذي يسلم للمالك أو ال

 

 مصابة بداء الحمى المتموجةالالنعجة أو المعزة المنتج داخل وحدة التربية  ال يمكن استعمال حليب : 56المادة 

)اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز لالستهالك البشري أو الحيواني إال بعد إخضاعه، مسبقا، لمعالجة 

البروسيال تتم داخل مؤسسة أو مقاولة معتمدة على المستوى  نواعة مناسبة تهدف إلى القضاء على كل أحراري

 5من قبل المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الصحي

 

، يجب أن تخضع المحالت أو هما معا بالنسبة لوحدات التربية التي تم ذبح جميع أغنامها أو ماعزها : 41المادة 

شهر واحد مدة المذكورة لفترة فراغ صحي تمتد لأو هما معا والمراعي التي كانت تأوي األغنام أو الماعز 

متد تفراغ صحي لفترة ، وكذا أو هما معا ( على األقل بالنسبة للمحالت التي كانت تأوي األغنام أو الماعز52)

ذلك المذكورة، وأو هما معا ( على األقل بالنسبة للمراعي التي كانت تستقبل األغنام أو الماعز 51شهرين )لمدة 

 .قصد تقليص احتمال تجدد اإلصابة بداء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز

 

المستخدمة إليواء المحالت يجب، داخل وحدات التربية المصابة، أن يوضع الروث المتأتي من الحظائر أو 

 .الحيوانات في مكان بعيد عن متناول حيوانات هذه الوحدة أو المجاورة لها

 

يمنع نشر الروث والنفايات المتأتية من وحدة التربية المصابة وتفويتها، بعوض أو بدونه، من أجل استخدامها 

 .في زراعة الخضراوات، على األراضي العشبية

 

أعاله بعد تطهير وحدات التربية المعنية بداء  15في المادة  المنصوص عليهامل بالتدابير ينتهي الع :45المادة 

 .الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز

 

عندما يحترم مالك وحدة تربية أو مسيرها التدابير الخاصة بالشرطة الصحية المفروضة عليه  :45المادة 

بيطري المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة من قبل  سلم لهتُ أعاله،  15المادة مقتضيات  بموجب

 الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد وحدة التربية شهادة لهذا الغرض5
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 تدابير التلقيح الوقائية  الباب الخامس:

 

ضد داء الحمى المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند أو هما معا أو الماعز يمكن القيام بتلقيح األغنام  : 44المادة 

قيح 5 ويجب أن يقوم بهذا التلذلك لتربية عندما تقتضي الحالةُ الوبائيةامنطقة أنحاء  األغنام أو الماعز في كل

يتوفر على ي الذمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية أو بيطري القطاع الخاص التابع لل بيطريال

من قبل المدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية باستعماله بلقاح مرخص  ،حصريا ،انتداب صحي

 للمنتجات الغذائية5

 

 أو هما معا  التعويض عن ذبح األغنام أو الماعز:  الباب السادس

 

من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  2ال تمنح التعويضات المنصوص عليها في الفصل : 43المادة 

 المذبوحة طبقا لمقتضيات هذا القرار5أو هما معا السالف الذكر إال لمالكي األغنام أو الماعز  252.51.1

قصد تمكين هؤالء المالكين من االستفادة من التعويضات المنصوص عليها أعاله، يجب أن يتم، عند وصول 

لمجزرة، إعداد محضر تصنيف وتقييم كل األغنام أو الماعز الحية إلى االمعنية أو هما معا األغنام أو الماعز 

 من: تتألفمن قبل لجنة 

يستحسن اختياره من بين أعضاء تعاونية أو جمعية لمربي األغنام  ،مالك األغنام أو الماعزه خبير يعين (2

 ؛أو هما معا و الماعزأ

 بيطري المجزرة؛ (1

بيطري المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، التابع لها مكان  (9

 تواجد وحدة التربية حيث تمت معاينة المرض5

 

أعاله إلى هوية مالك  93محضر التصنيف والتقييم المنصوص عليه في المادة  يجب أن يشير :41المادة 

األغنام أو الماعز المعنية وأن يتضمن البيانات التي تمكن من التعرف على الحيوان5 كما يجب أن يشير كذلك 

 أو الماعز وكذا قيمتها المقدرة5 األغنامإلى الصنف الذي تنتمي إليه 

 أعاله، بيان حسابي يبين: 93للتعويضات المنصوص عليها في المادة  بالنسبة، يعد :49المادة 

 والتقييم؛الحي كما هي محددة في محضر التصنيف أو الماعز غنام أللقيمة المقدرة ال (2

 وبقايا(؛القيمة المسترجعة من قصبة الحيوان )لحوم، أحشاء  (1

 ( أعاله15( و2المسجل بين والمطابقة للفارق األغنام أو الماعز الخسارة التي لحقت بمالك  (9

 

يودع طلب التعويض المعد وفق النموذج المسلم لهذا الغرض من طرف المصلحة البيطرية التابعة  :41المادة 

للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد وحدة التربية، من طرف مالك األغنام 

5 ويجب أن يؤرخ هذا الطلب المذكورة يفوضه لهذا الغرض لدى المصلحةأو الشخص الذي المعنية أو الماعز 

 من قبل مالك األغنام أو الماعز المعنية5عليه ويوقع 

 يتضمن ملف التعويض، عالوة على الطلب السالف الذكر، الوثائق التالية:
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لحمى أعاله تبين نتيجة البحث عن داء ا 9شهادة التشخيص والكشف المنصوص عليها في المادة  (2

 المتموجة )اإلجهاض المعدي( عند األغنام والماعز؛

 أعاله؛ 12شهادة التطهير المنصوص عليها في المادة  (1

 أعاله؛ 91شهادة احترام التدابير الخاصة بالشرطة الصحية المنصوص عليها في المادة  (9

 أعاله؛ 93محضر التصنيف والتقييم المنصوص عليه في المادة  (3

المجزرة ويوقع عليه، يشير إلى هوية مالك األغنام أو الماعز والبيانات التي محضر الذبح يعده بيطري  (.

 تمكن من التعرف على هذه األغنام أو الماعز وكذا تاريخ الذبح وسببه؛

 أعاله5 96البيان الحسابي المعد طبقا للمادة  (6

ة أو الشخص ة للمنتجات الغذائيبناء على الوثائق السالفة الذكر، يعد المدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحي

 الذي يفوضه لهذا الغرض قرار التعويض5

من الخسارة المسجلة  % 25أو الماعز تم ذبحه في التعويض عن كل حيوان من األغنام تحدد نسبة  :47المادة 

أعاله، دون أن يتجاوز مبلغ التعويض  96كما هي محددة في البيان الحسابي المنصوص عليه في المادة 

 :منوحالم

 

 :بالنسبة لألغنام

 مسجل في دفتر األنساب الخاص بالصنف؛ الصنف األصيلدرهم عن كل حيوان فحل من  95555 •

 ؛جل في دفتر األنساب الخاص بالصنفدرهم عن كل حيوان فحل من الصنف األصيل غير مس 15555 •

 .درهم عن كل حيوان من األغنام األخرى 255 •

 

 : بالنسبة للماعز

 كل ماعز من الصنف األصيل؛درهم عن  15555 •

 درهم عن باقي الماعز5 655 •

 

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

 

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية5: 46المادة 

 

 

 

 (5159أبريل  3) 5341من جمادى األخرة  51في وحرر بالرباط 

 ، عزيز اخنوشالبحريوزير الفالحة والصيد 

 


