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  قرار وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري

  2005دجنبر   15لتاريخ  05-2130رقم 
  .وآدا التدابير الخاصة لمحاربة هده األمراض يحدد قائمة األمراض المعدية للطيور الداجنة

  
  وزير الفالحة والتنمية القروية و الصيد البحري،

                         
لتطبيق القانون رقم ) 2004دجنبر  27( 1425من ذي القعدة  14لتاريخ   684-04-2ع مرسوم رقم بناءا على مشرو

  .20المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة و بمراقبة إنتاج و تسويق منتوجاتها و خاصة المادة رقم  99-49
  

  :يقرر                                              
  

  . هذه األمراض الخاصة لمحاربة األمراض المعدية للطيور الداجنة و آذا التدابير يحدد هذا القرار قائمة : ولىالمادة األ
.. ……بتاريخ.……دون المساس بمقتضيات قرار وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري رقم : 2المادة 

األمراض المعدية للطيور  الواحد المعد للبيع، تحدد قائمة الخاص بالشروط الصحية التي يجب أن تتوفر في آتكوت اليوم
  :لطيور الداجنة الخاصة بالتوالد و المحاضن آما يلي االداجنة التي تعتمد على المراقبة الصحية الخاصة لضيعات 

  Salmonelloses à Salmonella Enteritidis  et Salmonella :عند صنف الدجاج و صنف الديك الرومي  -
Typhi-murium.  

 Mycoplasmoses à Mycoplasma Synoviae: عند صنف الدجاج والديك الرومي  -
 Salmonellose à Salmonella Arizonae  et mycoplasmoses à: عند صنف الديك الرومي  -

Mycoplasma Meleagridis et Mycoplasma Iowae. 
من هذا القرار إذا تم عزل  2ونيال المذآورة في المادة لطيور الداجنة مصاب بإحدى الصلمايعتبر قطيع  : 3المادة 

لطيور الداجنة االصلمونيال إما في القطيع نفسه أو في الكتاآيت الناتجة عن هذا القطيع مع تأآيد هذه النتيجة في قطيع 
  .الخاصة بالتوالد األصل

  :إذا من هذا القرار  2يعتبر المحضن مصاب بإحدى الصلمونيال المذآورة في المادة 
  تمت بداخله عملية حضن بيض التفقيص صادر عن قطيع مصاب بالصلمونيال أو  -             
  .تمت بداخله عملية فقص و إنتاج آتاآيت مصابة بهذا المرض  -             

لقرار إذا من هذا ا 2لطيور الداجنة الخاصة بالتوالد مصابة بإحدى الصلمونيال المذآورة في المادة اتعتبر ضيعة تربية 
 5لطيور الداجنة مصاب بهذه الصلمونيال و التي لم يتم تطهيرها و إبطال العدوى بها آما جاء في المادة ااستضافت قطيع 
  .من هذا القرار

من هذا  القرار إذا أثبتت  2لطيور الداجنة مصاب بإحدى الميكوبالزما المشار إليها في المادة ايعتبر قطيع من  : 4المادة 
من طيور  1%إلى  0,5سلسلتان اثنان من عينات الدم المأخوذة آل منها خالل فترة زمنية مدتها شهر واحد بنسبة تحاليل 

لطيور الداجنة الخاصة اطائر في آل فوج من  200دون أن يتعدى  ،الدواجن من جميع محالت الضيعة المعنية باألمر
وتغريته بسرعة  5/1من المصل اإليجابي بعد تخفيفه إلى نسبة  20%و عن وجود في آل سلسلة على األقل  ،بالتوالد

  ".إليزا"فوق الصفيحة الزجاجية و التأآد من ذلك باستعمال تقنية 
يمكن تكميل هذه االختبارات بواسطة تحاليل أخرى دقيقة آالعزل البكتريولوجي أو البحث عن العامل المسبب للمرض 

  .PCR -" بي سي غ"بواسطة تقنية 
من هذا القرار إذا تمت بداخله عملية فقص بيض  2بر المحضن مصاب بإحدى الميكوبالزما المشار إليها في المادة يعت

  .التفقيص صادرة عن قطيع مصاب من الطيور الداجنة آما هو مبين في الفقرة أعاله



من هذا القرار إذا استضافت قطيع  2تعتبر ضيعة تربية الطيور الداجنة مصابة بإحدى الميكوبالزما المشار إليها في المادة 
  .مصاب من الطيور الداجنة آما هو مبين في الفقرة األولى من هذا القرار

يجب على آل محضن مصاب و آل ضيعة تربية الطيور الداجنة مصابة بالصلمونيال او الميكوبالزما على حد :  5المادة 
  .زالة العامل المعدي للوحدة المعنيةالسواء أن تخضع إلى عملية إبطال العدوى و التي تعتمد إ

تحت إشراف الطبيب البيطري  ،من هذا القرار 5المشار إليها في المادة  ،يجب إجراء عملية إبطال العدوى : 6المادة 
  .الصحي المكلف بوحدة اإلنتاج المعنية باألمر و ذلك حسب مسطرة محددة من طرف الطبيب البيطري نفسه

ن و ضيعات تربية الطيور الداجنة الملوثة غير قابلة إلنتاج أو تربية الطيور الداجنة حتى تتم تعتبر المحاض : 7المادة 
  .من هذا القرار 6بنجاح عملية إبطال العدوى المشار إليها في المادة 

ر الوزاري من هذا القرا 2تشمل التدابير الخاصة لمحاربة الصلمونيال و الميكوبالزما المشار إليها في المادة  : 8المادة 
  :على 

  .مراقبة فعالية الحواجز الصحية -               
  .من هذا القرار 5عمليات إبطال العدوى المشار إليها في المادة  -               
  .مراقبة فعالية عملية إبطال العدوى -               
  لتفقيص الصادر  التخلص من القطيع المصاب و آذا من بيض ا ،وعند االقتضاء -             

  .عن القطيع المصاب               
من هذا القرار، يجب أن تعتمد  2آل عمليات تلقيح الطيور الداجنة لمحاربة األمراض المشار إليها في المادة  : 9المادة 

  .في إطار إستراتيجية موضوعة من طرف مديرية تربية المواشي لمحاربة هذه األمراض
من هذا القرار من طرف  4و  3ين التقنيات المتعلقة بإجراء التحاليل المشار إليها في المواد تحدد و تح : 10المادة 

  .  مديرية تربية المواشي
  .يسند إلى مدير تربية المواشي تنفيذ هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية : 11المادة 

  

  2005دجنبر   15و حرر بالرباط في 
   محند العنصر: اإلمضاء 

 ة و التنمية القروية و الصيد البحريوزير الفالح
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