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إشكالٌة داء السعر بالمغرب



السٌاق

داء ..../ داء الكلب )تعد األمراض الحٌوانٌة المنشأ الرئٌسٌة 

التً تنقلها الكالب ( المشوكات وداء اللٌشمانٌات الحشوٌة

.الضالة مشكلة صحٌة حقٌقٌة فً المغرب
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المٌثاق الجماعً  :القانونً  االطـــار

  الذاتٌة للجماعات  اإلختصاصاتٌعتبر مجال الوقاٌة الصحٌة من

  :المٌثاق الجماعًالترابٌة طبقا لمقتضٌات

 العمومٌة وتدبٌر المرافق  احداث :39المادة

الجماعٌة للوقاٌة الصحٌةوتنظٌم المكاتب  احداث :40المادة.

الشرطةٌمارس رئٌس المجلس الجماعً اختصاصات :50  المادة  

، وذلك عن  طرٌق ....فً مٌادٌن  الوقاٌة  الصحٌة  والنظافة اإلدارٌة

اتخاذ قرارات تنظٌمٌة وبواسطة  تدابٌر شرطة فردٌة هً اإلذن أو 

األمر أو المنع
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: دور المكتب الجماعً لحفظ الصحة

 عدد والصحة الداخلٌة وزارتً بٌن مشترك وزاري قرار .

 حفظ مكاتب تسٌر ،2001 ٌناٌر 12 بتارٌخ 117-01

.أطباء طرف من المجال بهذا تعنى التً الجماعٌة الصحة

.انجاز االنشطة المتعلقة بحفظ الصحة -

.تنفٌذ القرارات واتخاذ االجراءات المتعلقة بحفظ الصحة-

حماٌة المواطنٌن من االمراض المعدٌة واألوبئة -
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وزارة الصحة: أوال
المراقبة الوبائٌة لداء الكلب البشري؛ 1.

الرعاٌة األشخاص المصابٌن بداء الكلب؛2.

إجراء دراسات استقصائٌة واتخاذ التدابٌر الالزمة حول القضٌة؛ 3.

امكانٌة حصول المواطنٌن على المعلومات بشكل مستمر؛4.

التشخٌص البٌولوجً لحالة داء الكلب البشري ؛5.

توحٌٌد وتقٌٌم الوقاٌة من داء الكلب البشري؛ 6.

الوصاٌة التقنٌة لمراكز الوقاٌة من داء الكلب؛ 7.

طرح اللقاح ضد داء الكلب  فً األسواق الوطنٌة لالستعمال البشري؛ 8.

اختصاصات وزارة الفالحة والتنمٌة القروٌة : ثانٌا
اقتناء اللقاح  ضد داء الكلب ومراقبته من أجل االستعمال البٌطري؛1.

تلقٌح الكالب؛ 2.

انشاء شهادة التلقٌح لجمٌع الكالب الملقحة؛ 3.

المراقبة الوبائٌة للمرض عند الحٌوان؛4.

تسٌٌر منتجات القتل عندما ٌكون استعمالها مقرر من قبل اللجنة االقلٌمٌة؛5.

مراقبة الحٌوان الناقل لداء الكلب؛ 6.

المتعلق بمكافحة داء الكلب ؛ 2003نونبر  14المؤرخ فً  5837الدورٌة الوزارٌة رقم  



اختصاصات الجماعات المحلٌة:

بصفة دائمة؛الكالب الضالةجمع وقتل لتعٌٌن فرق خاصة 1.

للحٌوانات الضالة؛ محاجزإحداث  2.

والمصل ؛  خاصة القتناء اللقاح مٌزانٌةتخصٌص 3.

الضرورٌة لألشخاص المعرضٌن لهذا الداء؛ العالجاتتقدٌم 4.

تجهٌز مراكز محاربة داء السعر؛5.

المنزلٌة ؛ لنفاٌاتجمع ا6.

...(  التسٌٌج، حرق أو دفن أعضاء الذبائح)  :تحسٌن وضعٌة الوقاٌة الصحٌة7.

العمومٌة  المطارح

األسواق

المجازر

المتعلق بمكافحة داء الكلب ؛ 2003نونبر  14المؤرخ فً  5837الدورٌة الوزارٌة رقم  



Préfectures et Provinces 
Achat de vaccins et 

serums antirabiques

Véhicules de 

ramassage

Matériels de 

capture 
Total (DH)

Grand Casablanca 270 000,00 0,00 0,00 270 000,00

Chaouia Ouardigha 540 000,00 220 000,00 50 000,00 810 000,00

Doukkala - Abda 430 000,00 440 000,00 100 000,00 970 000,00

Tadla-azilal 360 000,00 220 000,00 50 000,00 630 000,00

Sous- Massa - Deraa 830 000,00 440 000,00 100 000,00 1 370 000,00

Fes - Boulemane 320 000,00 0,00 0,00 320 000,00

Taza - Al Hoceima - Taounate 660 000,00 220 000,00 50 000,00 930 000,00

Marrakech - Tensift- Al Haouz 430 000,00 220 000,00 50 000,00 700 000,00

Meknes - Tafilalet 640 000,00 220 000,00 50 000,00 910 000,00

Guelmim - Essemara 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00

Laayoune- Boujdour S.Hamra 80 000,00 220 000,00 50 000,00 350 000,00

Oued Eddahab - Lagouira 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00

Tanger - Tetouan 560 000,00 220 000,00 50 000,00 830 000,00

Gharb Chrarda Beni Hssen 560 000,00 220 000,00 50 000,00 830 000,00

Rabat - Sale - Zemmour - Zaer 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00

Oriental 510 000,00 220 000,00 50 000,00 780 000,00

Total 6 780 000 2 860 000 650 000 10 290 000

MESURES ENGAGÉES PAR LA DGCL SUBVENTIONS DE L'ANNEE  2010



Types Collectivités Dépenses de fonctionnement

RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER 32 476 947,11 36 396 262,62 39 450 205,73 108 323 415,46

SKHIRATE-TEMARA 3 856 000,00 4 615 000,00 4 684 500,00 13 155 500,00

CR: EL MENZEH 52 000,00 42 000,00 94 000,00

2030 Soins de santé de base et d'hygiène 41 000,00 31 000,00 72 000,00

203021 Achat de produits de vaccination 21 000,00 21 000,00 42 000,00

CR: MERS EL KHEIR 151 000,00 245 000,00 396 000,00

2030 Soins de santé de base et d'hygiène 70 000,00 95 000,00 165 000,00

203021 Achat de produits de vaccination 30 000,00 30 000,00 60 000,00

CR: OUM AZZA 40 000,00 65 000,00 52 000,00 157 000,00

2030 Soins de santé de base et d'hygiène 25 000,00 50 000,00 48 000,00 123 000,00

203021 Achat de produits de vaccination 23 000,00 23 000,00 23 000,00 69 000,00

CR: SABBAH 52 000,00 52 000,00 104 000,00

2030 Soins de santé de base et d'hygiène 32 000,00 32 000,00 64 000,00

203021 Achat de produits de vaccination 27 000,00 27 000,00 54 000,00

CR: SIDI YAHYA ZAER 435 000,00 955 000,00 1 040 000,00 2 430 000,00

2030 Soins de santé de base et d'hygiène 185 000,00 195 000,00 230 000,00 610 000,00

203021 Achat de produits de vaccination 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

CU: AIN ATTIG 204 000,00 170 000,00 129 000,00 503 000,00

2030 Soins de santé de base et d'hygiène 85 000,00 85 000,00 56 000,00 226 000,00

203021 Achat de produits de vaccination 55 000,00 55 000,00 55 000,00 165 000,00

CU: AIN EL AOUDA 332 500,00 337 500,00 375 000,00 1 045 000,00

2030 Soins de santé de base et d'hygiène 186 500,00 191 500,00 221 000,00 599 000,00

203021 Achat de produits de vaccination 65 000,00 65 000,00 65 000,00 195 000,00

203022 Achat de petit matériel de vaccination 4 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00

CU: HARHOURA 337 500,00 241 500,00 271 500,00 850 500,00

2030 Soins de santé de base et d'hygiène 132 500,00 100 500,00 100 500,00 333 500,00

203021 Achat de produits de vaccination 45 000,00 33 000,00 33 000,00 111 000,00

CU: SKHIRATE 220 000,00 245 000,00 270 000,00 735 000,00

2030 Soins de santé de base et d'hygiène 175 000,00 200 000,00 230 000,00 605 000,00

203021 Achat de produits de vaccination 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00



المشكلة
على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة هذه األمراض الثالثة  من مختلف اإلدارات المعنٌة 

:الداخلٌة والصحة والفالحة، فأن  المشكلة ال تزال حادة وذلك  لعدة أسباب  سٌماال 

عدم وجود خطة تنفٌذٌة تهدف إلى الحد من الكالب الضالة ؛1.

ضعف التنسٌق وتعبئة وتعاضد اإلمكانٌات المتاحة على الصعٌد اإلقلٌمً  2.

....والجهوي

غٌاب حمالت جمع الكالب الضالة على أساس منتظم ومنهجً ؛

  ؛واألقالٌم العماالتهذه الحمالت غٌر موجودة فً بعض

األسلحة االسترٌشٌنٌن)استخدام وسائل خطرة خالل حمالت جمع الكالب الضالة ،

؛...النارٌة، 

والمادٌة؛( .…التقنٌون )النقص الحاد فً الموارد البشرٌة  3.

عدم وجود برامج للتكوٌن المستمر؛ 4.

الحالة المزرٌة للبناٌات والنقص فً التجهٌزات ووسائل التنقل؛5.
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LUTTE CONTRE LES CHIENS 

ERRANTS A HUELBA

























 :خطة العمل

فً إطار مواكبة الجماعات الترابٌة للنهوض بقطاع الوقاٌة الصحٌة والرفع من مستوى  

فً إطار  مهنٌة العاملٌن به، قامت الوزارة ببلورة أربع برامج بشراكة مع الوكالة االسبانٌة

 9.928.382بدعم مالً ٌقدر ب " تقدٌم الدعم لتعزٌز الالمركزٌة فً المغرب"برنامج 

:  ، تتمحور حول المواضٌع التالٌةدرهم 

 درهم 459 908 2: الجهوٌة فً مجال الوقاٌة الصحٌة الحكامة

 2:  البعوضالوقاٌة من األمراض المنقولة عبر 487 درهم 374

 1:  القوارضالوقاٌة من األمراض المنقولة عبر 906 درهم  987

625 2:الوقاٌة من األمراض المنقولة عبر الكالب الضالة درهم  562

وقد تم خالل هذه السنة االعالن عن طلب العروض وقد تم اختٌار مقدم الخدمة فً انتظار 

.  إعطاء االمر بالشروع فً إنجاز الصفقة من طرف صاحب المشروع
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األهداف  

:م الهدف العا1.

 الجماعات الترابٌة مجهزة للقٌام مهمة الوقاٌة والصحة العامة فً مادة

مكافحة الكالب الضالة

:األهداف الخاصة   2 .

 ،المنتخبٌن والموظفٌن المسؤولون  ٌدركون دورهم الخاص فً المهمة

.ولدٌهم المعارف والمهارات الالزمة لتنفٌذها 

و خطة عمل تنفٌذٌة  لمكافحة الكالب الضالة وإتاحتها تصمٌم استراتٌجٌة

للجماعات الترابٌة،

”إقلٌمٌة فً إطار تشاركً بٌن الجماعات لمكافحة الكالب “ مؤسسة

،الضالة وفقا للمعاٌٌر الدولٌة 
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الخدمة محتوى

:  ٌحتوي هذا البرنامج على األنشطة التالٌة  

؛فً مادة مراقبة الكالب الضالة  (état des lieux)القٌام  بالجرد  1.

manuels de)استراتٌجٌة وإعداد كتٌبات المساطر وتطوٌرتصمٌم  2. procédures) 

فٌما ٌخص مراقبة الكالب الضالة؛

تفعٌل خطة العمل مٌدانٌا؛ 3.

.برامج خاصة بالتحسٌس والتكوٌن المستمر4.
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إجراء الجرد: - Iالمرحلة 

 النصوص (: إقلٌم الخمٌسات)وصف نشاط  مراقبة الكالب الضالة فً المنطقة النموذجٌة

القانونٌة، التنظٌم اإلداري ، التقنً والتجهٌزي ، الموارد البشرٌة والمادٌة، المٌزانٌات، 

.األنشطة، والنتائج، وما إلى ذلك

 تحلٌل نشاط مراقبة الكالب الضالة من حٌث التكلفة التحلٌلٌة، نسبة المردودٌة،  الجهود

.الخلل الوظٌفً، نقاط القوة والضعف/ المبذولة 

 (اقلٌم الخمٌسات)تحلٌل إشكالٌة الكالب الضالة  على أرض الواقع فً المنطقة المختارة ،

:عن طرٌق

األنواع، ومعدالت التجدٌد والدٌنامٌة السكانٌة، وما إلى ذلك... .

 التوزٌع المكانً، )إحصاء و تحدٌد مناطق تكاثرها ، حصر لهذه المناطق وتصنٌفها

...(.صف الموطن،االستناد على الخرائط،

 وترتٌبها وفقا (. تحدٌد الهوٌة البٌئة، إٌكولوجً، بٌولوجً، وما إلى ذلك)المنهجٌة

.أو انتقال األمراض التً قد تقدمها/ لدرجة خطورة اإلزعاج 
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وإعداد كتٌبات  استراتٌجٌةتصمٌم وتطوٌر  : - IIالمرحلة 

:فٌما ٌخص مراقبة الكالب الضالة (manuels de procédures)المساطر

:مراقبة الكالب الضالة باالعتماد على عنصرٌن استراتٌجٌةٌجب على مقدم الخدمات  تصمٌم وتطوٌر 

  ًٌتعلق العنصر التقنً بإعداد مخطط األنشطة التنفٌذٌة التً تحدد إجراءات مراقبة الكالب الضالة  ، خاصة :الجانب التقن :

  البٌئات خرائطٌة

  مراقبة الكالب الضالة؛

  قرار العالج؛

 العالج؛

  التقٌٌم -متابعة

ًالالزم لتنفٌذ خطة العمل من خالل  الجانب التنظٌم:

تصمٌم جهاز باإلقلٌم أو العمالة لمراقبة الكالب الضالة وذلك فً إطار تجهٌزات الجماعات أو التجمعات السكانٌة؛

  الضرورٌة لوضع الجهاز؛....( المالٌة، البشرٌة، والمادٌة،)وضع المعاٌٌر المتعلقة بالمبانً والموارد

تحدٌد  إجراءات التقٌٌم المتقدم  فً البرنامج.

دلٌل وكتٌبات المساطرإعداد(procédures et guides)

؛...، ، التحدٌد، وأخذ العٌناتالسكانٌة والدٌنامٌات، معدل  التداول التنقٌب، الفعالٌة: تقنٌات الرصد

 ؛، وما إلى ذلكالكالب الضالة موائلخصائص

طرق المكافحة وتقنٌات تقٌٌم فعالٌتها؛

ً؛الترصد الوبائ

متابعة تقٌٌم برامج مكافحة الكالب الضالة.
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تفعٌل خطة العمل مٌدانٌا: المرحلة الثالثة

تطبٌق خالل من  (الخمٌسات إقلٌم) النموذجٌة المنطقة فً العمل خطة تنفٌذ 

 المحل)له المتاحة بالوسائل المذكورة الضالة الكالب مراقبة إجراءات

 الجماعات و اإلدارة قبل من (والموظفٌن المنتجات السٌارات، اإلداري،

 الكالب مراقبة استراتٌجٌة فً المقترحة للخٌارات وفقا المعنٌة،

 واألدوات التجهٌزات مؤطرٌن،) أخرى وسائل أٌضا ٌضمن.الضالة

 ناقلة/مستقبلة الضالة الكالب مراقبة فإن الصدد، هذا فً (.. المتخصصة،

 البٌئً، األثر مراعاة مع أنشطتها لتحسٌن االمثلى تكون أن ٌجب للمرض

.والتكلفة النتٌجة وفعالٌة

الجغرافٌة المعلومات نظام ٌنشأ (SIG)، الكالب مراقبة لبرنامج مخصص 

.للمستعملٌن التدرٌب ٌضمن أن علٌه الغرض، لهذا الضالة،
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برامج خاصة بالتحسٌس والتكوٌن المستمر

بالمغرب والتحسٌس للتوعٌة ورشتٌن:

 هذا فً المصلحة أصحاب من وغٌرهم المنتخبٌن من شخصا، (25) وعشرٌن خمسة منها ٌستفٌد –

  ..(...اإلدارات األقالٌم،)المجال

 برنامج عن المسؤولون األجانب  المنتخبٌن قبل ومن دولٌٌن و وطنٌٌن خبراء طرف من الورشات هذه تنشط–

.(أواثنٌن واحد، منتخب) األصلً بلدهم فً الضالة الكالب مراقبة

 المحلٌة التنمٌة الصحٌة، القضاٌا خالل من معها وتتعامل ، الضالة الكالب مراقبة مسألة العمل ورشة تتناول –

...التقنٌة والجوانب

برنامج عن والمسؤولة  المعبئة المقومات لزٌارة الخارج إلى دراسٌة رحالت (03) ثالثة 

 مجموعات ثالث فً الرحالت هذه تنظٌم  وسٌتم .المنتخبٌن مع والتبادل الضالة الكالب مراقبة

  ثالثة هً للرحالت المحددة الزمنٌة  المدة .(منتخبٌن وأربعة لإلدارة ممثل) أشخاص خمسة من

.مجموعة لكل (3) أٌام

المستمر التكوٌن:

.الضالة الكالب مكافحة برامج عن المسؤولٌن الموضفٌن   :المستفٌدون–

 الكالب بمكافحة المتعلقة المساطر كتٌبات محتوى على والتطبٌقً النضري التدرٌب :التكوٌن برامج محتوى–

10.الضالة




