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 قرار وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري
  2005دجنبر   15لتاريخ   05-2125رقم 

  يحدد الشروط الصحية التي يجب أن تتوفر في آتكوت اليوم الواحد المعد للبيع

   

  وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري،
 

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

  .11المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة و بمراقبة إنتاج و تسويق منتوجاتها و خاصة المادة رقم  99-49

   :يقرر                                              

  .يجب أن تتوفر  في آتكوت اليوم الواحد المعد للبيع هذا القرار الشروط الصحية التي حددي:  1المادة 

-Typhose -يجب على آتاآيت اليوم الواحد المعدة للبيع أن تكون خالية من مرض تيفوز بيلوغوز :  2المادة 

Pullorose.  

  :يعتبر آل فوج من آتاآيت اليوم الواحد مصاب بمرض تيفوز بيلوغوز إذا :  3المادة 

و تم  المتوفرة في الكتاآيت Salmonella Pullorum Gallinarum بيلوغوم آاليناغوم تأآد من عزل صلمونيال -

  .لطيور الداجنة الخاصة بالتوالد األصلانفس الجرثوم المتوفر في  عزلتأآيدها ب

  .لطيور الداجنة الخاصة بالتوالد األصلاأو تم عزل صلمونيال بيلوغوم آاليناغوم المتوفرة في  -

الدرجة الثانية  عينة من الكتاآيت 20من هذا القرار هي   3ات الضرورية للتحاليل المطلوبة في المادة العين:  4المادة 

و لتكميل هذه التحاليل، يتم أخذ على األقل . و من الجثت/ تأخذ مباشرة بعد خروجها من مفقص المحضن المعني باألمر أو

لطيور الداجنة الخاصة بالتوالد االمأخوذة من فوج   Ecouvillons Cloacaux.................... عينة من  20

  .األصل

لطيور الداجنة الخاصة بالتوالد التي تخضع بصفة ايجب أن تأتي آتاآيت اليوم الواحد من ضيعات تربية   : 5المادة 

ابق الذآر، أو من المرسوم الس 22منتظمة للمراقبة الداتية المنصوص عليها في المواصفة المغربية المذآورة في المادة 

 Mycoplasmaالتي تخضع لمراقبة المصالح البيطرية المختصة و التي أثبتت عدم احتوائها ميكوبالزما آالسبتكم 

Gallisepticum.  

  .يدخل هذا اإلجراء إلى حيز التنفيذ سنتين بعد نشر آل النصوص القانونية المتعلقة بتطبيق المرسوم السابق الذآر •

من هذا القرار تحدد بأخذ عينات الدم التي يتم تغريتها  5ليل آما جاء في المادة اضرورية للتحالعينات ال:   6المادة 

يلجأ إلى  5/1و في حالة ما إذا آانت النتيجة إيجابية انطالقا من تخفيف المصل إلى نسبة . بسرعة فوق الصفيحة الزجاجية

  .لتأآيد هذه النتيجة" إليزا"تقنية 

و لتأآيد نتيجة هذه الفحوصات، يمكن القيام بتحاليل أخرى مكملة لها آالعزل البكتريولوجي أو البحث عن العامل المسبب 

  .PCR - " بي سي غ"للمرض عن طريق تقنية 

 من الطيور الداجنة بجميع 1%إلى   0,5من هذا القرار بنسبة 5تشمل المراقبة الذاتية آما جاءت في المادة   : 7المادة 

  .لطيور الداجنة الخاصة بالتوالداطائر في آل فوج من  200محالت الضيعة المعنية دون أن يتعدى هذا العدد 



من المصل اإليجابي في آل مرة بعد  20%إدا أثبتت تحاليل العينات المأخوذة على رأس آل شهر عن وجود على األقل  •

لطيور الداجنة الخاصة بالتوالد ا، فإن فوج "إليزا" قا لتقنية و تغريته بسرعة فوق صفيحة الزجاج طب 5/1تخفيفه إلى نسبة 

  . )تشخيص إيجابي(المعني باألمر يعتبر مصاب بالمرض 

من هذا القرار من  6و  5و  3تأخذ العينات المختبرية الضرورية إلجراء التحاليل التي جاءت في المواد :   8المادة 

الطبيب البيطري الذي يصهر على تأطير المحضن و ضيعات تربية  طرف السلطات البيطرية المختصة أو تحت إشراف

  . من المرسوم الوزاري أعاله 23لطيور الداجنة الخاصة بالتوالد و ذلك خالل المراقبة الذاتية التي جاءت في المادة ا
لعينات المختبرية و لطيور الداجنة الخاصة بالتوالد أن يسهلوا عملية أخذ اايجب على مسؤولوا المحاضن و ضيعات تربية 

  .آذا إعطاء آل المعلومات التي قد تعود بالنفع على عملية التشخيص 

من هذا  5و  3يمكن للمصالح البيطرية أن تقوم بإجراء مراقبات غير مرتقبة لألمراض المذآورة في المواد  :  9المادة 

آل المصاريف المتعلقة بإجراء . بالتوالد لطيور الداجنة الخاصةاالقرار و ذلك على مستوى المحاضن و ضيعات تربية 

  .عمليات المراقبة تكون على حساب مديرية تربية المواشي

من هذا القرار في مختبرات معتمدة أو شهد لها بالكفاءة من  6و 5و 3تقام التحاليل المذآورة في المواد  : 10المادة 

  .طرف السلطات المرآزية البيطرية

من هذا القرار  6و  5و  3 معلومات المتعلقة بالتقنيات الخاصة بالتحاليل المذآورة في الموادتحين ال تحدد و : 11المادة 

  .من طرف مديرية تربية المواشي

  .يسند إلى مدير تربية المواشي تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية : 12المادة 

  

  2005دجنبر   15و حرر بالرباط في 
   محند العنصر: اإلمضاء 

  وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري
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