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وضعية داء السعر-1



.الجماعيبالميثاقالمتعلق78.00رقمالقانون

01-117رقمالصحةووزيرالداخليةلوزيرالمشتركالوزاريالقرار
ةلوزارالتابعينلألطباءالخاصةالمهاميحددالذي2001يناير12بتاريخ

.الداخلية

بمحاربةوالمتعلقة2003نونبر14بتاريخ5837رقمالوزاريةالدورية
.السعرداء

بمحاربة والمتعلقة2005أبريل 15بتاريخ 16رقم الدورية الوزارية 
.المائيةاألكياس
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المتعلق بالميثاق الجماعي78-00القانون 

والبيئةوالنظافةالصحيةالوقاية:40المادة

الصحةلحفظالجماعيةالمكاتبوتنظيمإحداثالجماعيالمجلسيقرر
؛)السعرداءمحاربةمراكز(

المعديةاألمراضانتشارعواملمحاربةعلىالجماعيالمجلسيسهر.

اإلداريةالشرطةاختصاصات:50المادة

الةالضالكالبلجمعالضروريةالتدابيرالجماعيالمجلسرئيسيتخذ
.السعرداءومكافحة
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والتنظيميالقانونياإلطار1-1

والمتعلقة بمحاربة داء السعر2003نونبر14بتاريخ 5837الدورية الوزارية عدد 

:بالترابيةالجماعاتتقوم

الضالة؛الكالبتجميععمليات

الضالة؛الكالببمحاربةالمكلفةالفرقتعيين

جمعها؛يتمالتيللحيواناتمحاجزإنشاء

؛)...المجازرالمطارح،األسبوعية،األسواق(والنظافةالوقايةوضعيةتحسين

؛)التلقيح(السعرلداءالمعرضينباألشخاصالتكفل

والمصل؛اللقاحاقتناء

السعر؛داءمحاربةمراكزوتدبيرتجهيز

السعربداءلإلصابةالمعرضينالعاملينتلقيح.

وضعية داء السعر-1
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Nombre Chiens abattus 
(2013); Merrakech-T-Al.; 

31815

Nombre Chiens abattus 
(2013); Tanger-Tétouan; 

19609

Nombre Chiens abattus 
(2013); Souss-Massa-D.; 

18071
Nombre Chiens abattus 
(2013); Fès-Boulemane; 

12936Nombre Chiens abattus 
(2013); Grand 

Casablanca; 9150

Nombre Chiens abattus 
(2013); Tadla-Azilal; 

7623
Nombre Chiens abattus 

(2013); Taza-Al H-T; 7579

Nombre Chiens abattus 
(2013); Meknes-

Tafilalet; 6537

Nombre Chiens abattus 
(2013); Chaouia-
Ouardigha; 4702

Nombre Chiens abattus 
(2013); Oriental; 4358

Nombre Chiens abattus 
(2013); Gharb-C-B-H; 

4031

Nombre Chiens abattus 
(2013); Guelmim-Es 

Semara; 3653

Nombre Chiens abattus 
(2013); Doukala-Abda; 

3441

Nombre Chiens abattus 
(2013); Laayoune-B.S.E; 

2868

Nombre Chiens abattus 
(2013); Rabat-S-Z-Z; 

2232

Nombre Chiens abattus 
(2013); Oued Eddahab-

L.; 2105

د 
عد

ال

140 710 : عدد الكالب التي تم القضاء عليها 
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Nombre Chiens abattus 
(2013); Taza-Al H-T; 

6862

Nombre Chiens abattus 
(2013); Merrakech-T-Al.; 

6244
Nombre Chiens abattus 

(2013); Chaouia-
Ouardigha; 5456

Nombre Chiens abattus 
(2013); Souss-Massa-D.; 

5192

Nombre Chiens abattus 
(2013); Gharb-C-B-H; 

4882

Nombre Chiens abattus 
(2013); Meknes-

Tafilalet; 4538

Nombre Chiens abattus 
(2013); Tanger-Tétouan; 

4485

Nombre Chiens abattus 
(2013); Fès-Boulemane; 

4379
Nombre Chiens abattus 
(2013); Doukala-Abda; 

3192

Nombre Chiens abattus 
(2013); Tadla-Azilal; 

3079

Nombre Chiens abattus 
(2013); Rabat-S-Z-Z; 

1296Nombre Chiens abattus 
(2013); Oriental; 980

Nombre Chiens abattus 
(2013); Grand 

Casablanca; 560

Nombre Chiens abattus 
(2013); Guelmim-Es 

Semara; 450

Nombre Chiens abattus 
(2013); Laayoune-B.S.E; 

230

Nombre Chiens abattus 
(2013); Oued Eddahab-

L.; 67

51892: عدد األشخاص الذين تم تلقيحهم 

د 
عد

ال
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Nombre de 
Fourrières; Grand-

Casablanca; 2

Nombre de 
Fourrières; 

Tanger-Tétouan; 
14

Nombre de 
Fourrières; 

Meknès-Tafilalet; 
3

Nombre de 
Fourrières; 

Laayoune-B-S.EL; 
2

Nombre de 
Fourrières; 

Guelmim -Es 
Semara; 26

Nombre de 
Fourrières; Fès-
Boulemane; 4

Nombre de 
Fourrières; Oued 

Eddahab-L; 1

Nombre de 
Fourrières; Taza-Al 

H-T.; 2

Nombre de 
Fourrières; Gharb-

C-BH; 7

Nombre de 
Fourrières; Tadla-

Azilal; 8

Nombre de 
Fourrières; 
Chaouia-

Ouardigha; 7Nombre de 
Fourrières; 

Doukkala-Abda; 2

Nombre de 
Fourrières; Souss-

M-D; 33

Nombre de 
Fourrières; 

Marrakech-T-Al H; 
6Nombre de 
Fourrières; 
Oriental; 1

Nombre de 
Fourrières; Rabat-

S-Z-Z; 4

122: المحاجز

(2013)الوضعية الراهنة 1-2

وضعية داء السعر-1
د 

عد
ال



Nombre des 
équipes 

chargées de la 
capture des 

chiens errants ; 
Grand-…

Nombre des 
équipes 

chargées de la 
capture des 

chiens errants ; 
Tanger-…

Nombre des 
équipes 

chargées de la 
capture des 

chiens errants ; 
Meknès-…Nombre des 

équipes 
chargées de la 

capture des 
chiens errants ; 
Laayoune-B-…

Nombre des 
équipes 

chargées de la 
capture des 

chiens errants ; 
Guelmim -Es …

Nombre des 
équipes 

chargées de la 
capture des 

chiens errants ; 
Fès-…

Nombre des 
équipes 

chargées de la 
capture des 

chiens errants ; 
Oued …

Nombre des 
équipes 

chargées de la 
capture des 

chiens errants ; 
Taza-Al H-T.; 47

Nombre des 
équipes 

chargées de la 
capture des 

chiens errants ; 
Gharb-C-BH; 12

Nombre des 
équipes 

chargées de la 
capture des 

chiens errants ; 
Tadla-Azilal; 42

Nombre des 
équipes 

chargées de la 
capture des 

chiens errants ; 
Chaouia-…

Nombre des 
équipes 

chargées de la 
capture des 

chiens errants ; 
Doukkala-…

Nombre des 
équipes 

chargées de la 
capture des 

chiens errants ; 
Souss-M-D; 102

Nombre des 
équipes 

chargées de la 
capture des 

chiens errants ; 
Marrakech-T-…

Nombre des 
équipes 

chargées de la 
capture des 

chiens errants ; 
Oriental; 6

Nombre des 
équipes 

chargées de la 
capture des 

chiens errants ; 
Rabat-S-Z-Z; 10

510:الفرق المكلفة بجمع الكالب الضالة 

د 
عد

ال
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Série1; Grand-
Casablanca; 25

Série1; Tanger-
Tétouan; 32

Série1; Meknès-
Tafilalet; 22

Série1; Laayoune-B-
S.EL; 3

Série1; Guelmim -Es 
Semara; 9

Série1; Fès-
Boulemane; 11

Série1; Oued 
Eddahab-L; 1

Série1; Taza-Al H-T.; 
20

Série1; Gharb-C-BH; 
9

Série1; Tadla-Azilal; 
20Série1; Chaouia-
Ouardigha; 17

Série1; Doukkala-
Abda; 12

Série1; Souss-M-D; 
45

Série1; Marrakech-T-
Al H; 19

Série1; Oriental; 10Série1; Rabat-S-Z-Z; 
8

263: مراكز محاربة داء السعر 
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Série1; Grand-
Casablanca; 

1,62

Série1; Tadla-
Azilal; 1,57Série1; Chaouia-

Ouardigha; 1,51Série1; Fès-
Boulemane; 

1,23Série1; Gharb-C-
BH; 1,14

Série1; Rabat-S-
Z-Z; 1,10

Série1; 
Doukkala-Abda; 

0,92
Série1; Oriental; 

0,88

Série1; 
Guelmim -Es 
Semara; 0,49

Série1; Oued 
Eddahab-L; 0,21

Série1; 
Laayoune-B-

S.EL; 0,09

مليون درهم25.2: الميزانية المخصصة من طرف الجماعات القتناء اللقاح والمصل 

ية
ان
يز

لم
ا
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؛درهممليون26تتجاوزالوالمصلاللقاحالقتناءالجماعاتقبلمنالمخصصةالميزانية

؛)ضعيفةتغطية(السعرداءلمحاربةمراكزعلىالترابيةالجماعاتمعظمتوفرعدم

؛)السعرداءمحاربةمراكزعنالبعد(العالجفياالستمراريةعدم

؛)التحسيسضعف(والعالجيةالوقائيةوبالتدابيرالداءبخطورةالساكنةوعيعدم

ومستمرة؛دائمةبصفةالضالةالكالبجمععدم

المهمةلهذهمؤهلةغيرواألقاليمالعماالتبعضفيالضالةالكالببجمعالمكلفةالفرق
.)التأطيـرضعف(

وضعية داء السعر-1
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الضالة؛للكالبمحاجزعلىالترابيةالجماعاتمنالعديدتوفرعدم

ببةالمسالعواملالضالةالكالبمحاربةمجالفياالعتباربعيناألخذعدم
التيازروالمجاألسبوعيةواألسواقالعشوائيةالنفاياتكمطارحانتشارهافي

؛(مندمجةمقاربةغياب)والنظافةالوقايةمقوماتجميعفيهاتغيب

تشاركيةالالرؤيةغياب)المتجاورةالترابيةالجماعاتبينالتنسيقضعف
؛(يالمحلالصعيدعلىالمتاحةاإلمكانياتتعاضدوعدماآلفةهذهلمحاربة

المحلي؛المستوىعلىالبيقطاعيوالتعاونالتنسيقضعف

يةكيفالضالة،الكالبعدد)الحيواناتهذهعنودقيقةشاملةدراسةغياب
.(...انتشارها،

وضعية داء السعر-1

المعيقات1-3



والجماعات ( مج عم )دور وزارة الداخلية -2

الترابية في مجال محاربة داء السعر



إصدار دوريات ومذكرات توجيهية:
ومستمرة؛دائمةبصفةالضالةالكالبمحاربةبعملياتالقيام

واألسواقوالمجازربالمطارحالصحيةوالوقايةالنظافةشروطتحسين
؛...األسبوعية

السعر؛داءمحاربةمراكزفيوالمصلاللقاحتوفير

الداء؛لهذاالمعرضينلألشخاصالعالجمجانية

ل؛العطوأياماألسبوعأيامطيلةالسعرداءمحاربةبمراكزالمداومةتأمين

مهامهمبللقيامالضروريةالوسائلومنحهمالضالةالكالبجمعفرقتعيين
الظروف؛أحسنفي

الضالة؛للكالبمحاجزإحداث

طاعاتالقبينسواءوالماديةالبشريةاإلمكانياتتعاضدنحوالعملتوجيه
.المتجاورةالجماعاتبينأوالمعنية

التدابير المتخذة2-1

دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر-2



2014-2013(مليون درهم 51: الدعم المالي السنوي(

المجموع 

(درهم) اللقاح والمصل
سيارات  جمع 

الكالب الضالة
معدات المحاربة  السنة

30 000 000
4 310 000 22 650 000 3 040 000 2013

21 100 000 
10 360 000 5 240 000 5 500 000 2014

51 100 000 14 670 000 27 890 000 8 540 000 
المجموع

(درهم)

التدابير المتخذة2-1

دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر-2



اللقاح والمصل 

29%

السيارات     

%54

معدات المحاربة 

17%

التدابير المتخذة2-1
2014-2013(مليون درهم 51: الدعم المالي السنوي(

دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر-2



 ترابية؛داخل الجماعات الالتشاركيإرساء ثقافة التخطيط االستراتيجي

مواكبة الجماعات الترابية لمزاولة اختصاصاتها؛

 ماعات من أجل تعاضد اإلمكانيات بين الجالبيجماعاتيتعزيز التعاون

الترابية؛

 ضمان جودة الخدمات للساكنة وتحسين إطار العيش والمساهمة في

.السوسيواقتصاديةالتنمية 

إستراتيجية المديرية العامة للجماعات المحلية 

التدابير المتخذة2-1

دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر-2



الصحةلحفظالجماعيةالمكاتبوتأهيلإحداثبرنامج:

جديدة؛مكاتبإحداث

المتواجدة؛البناياتتأهيل

السعر؛داءمحاربة

األمراض؛نواقلمحاربة

الغذائية؛الموادجودةمراقبة

؛(األمواتمستودعات)الشرعيالطب

(االحترافية)والخبراتالقدراتتقوية.

2008سنةالبرنامجانطالق:

حضرية؛جماعة12لالتابعةالصحةلحفظالجماعيةالمكاتبتأهيل

الحوزبإقليمالصحةلحفظمشتركةجماعيةمكاتب4إنجاز.

درهممليون174:اإلجماليةالتكلفة

دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر-2

التدابير المتخذة2-1



وتأهيلإحداثلبرنامجأساسيةركيزة:السعرداءمحاربة
.(%14)الصحةلحفظالجماعيةالمكاتب

:يهم هذا المحور 

 إنجاز، تأهيل البنايات، تجهيزها، )مراكز محاربة داء السعر

؛...(توفير اللقاح والمصل، 

؛...(إحداثها، تأهيل البنايات، تجهيزها )المحاجز

؛..(.السيارات، المعدات،)وسائل محاربة الكالب الضالة إقتناء

ر وللفرق تنظيم دورات تكوينية للعاملين بمراكز محاربة داء السع

.المكلفة بجمع الكالب الضالة

دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر-2

التدابير المتخذة2-1



مطارح النفايات1.

األسواق األسبوعية والمجازر  2.

دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر-2

التدابير المتخذة2-1



 النفايات المنزلية والمطارح:
لمعالجةوطنيبرنامجبإعدادالبيئة،قطاعمعتشاركيإطارفيالداخلية،وزارةقامت

الحضريةوالمراكزالمدنجميعيهمالذيالبرنامجهذاويمتد.(PNDM)المنزليةالنفايات
.(2022-2008)سنة15مدىعلى

:األهداف

مراقبة؛مطارحإنجاز

المتواجدة؛المطارحتأهيل

المنزليةالنفاياتبجمعيتعلقفيما%90نسبةتحقيق.

التقليص من العوامل المسببة في تكاثر وانتشار الكالب الضالة

مليار درهم40: اإلجماليةالتكلفة 

تحسين شروط  النظافة والوقاية على مستوى المطارح 

دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر-2

التدابير المتخذة2-1



 النفايات المنزلية والمطارح:

لمعالجةالوطنيالبرنامجمن)2012-2008(األولىالمرحلةمنجزات
:المنزليةالنفايات

تعلقةالمالخدماتمنتستفيدأصبحتالحضريةالساكنةمن%82منأكثر
تحسين(2008سنةقبل%41نسبةمنبدلوالنظافةالنفاياتبجمع

؛)خدمات

وجدة،،فاسالرباط،مدنمنكلفيللنفاياتمراقبامطرحا15حداثإ
،يمةالحس،فجيجبركان،،الصويرةالجديدة،،بنسليمان-المحمدية،أكادير
؛وخريبكةالعيونالداخلة،،الناضور،كلميم

للنفاياتمتواجدامطرحا26تأهيل.

دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر-2

التدابير المتخذة2-1



األسواق األسبوعية والمجازر

برنامج تأهيل األسواق األسبوعية

برنامج تأهيل مجازر اللحوم الحمراء

من بين األهداف     

احترافية تدبير هذه المرافق

إغالق المذابح والمجازر التي ال تستجيب للمعايير الصحية والوقائية

 إغالق مذبحتين بما في ذلك المذبحة  : )الكيفانسيدي سليمان مول (إحداث مجزرة خاصة بمكناس

؛بوفكرانالمتواجدة ببلدية 

(.بودربالةومركز تاوجطاتعين )بإقليم الحاجب مباشرة اإلجراءات من أجل إغالق مجزرتين

سيتم إغالق المذابح المحيطة  بمجرد الشروع ) ماللمجزرة خاصة ببني : مشروع في طور اإلنجاز

(في استغالل المجزرة بتنسيق وتعاون مع السلطات المحلية والجماعات المعنية

 وتزنيتتارودانتإنجاز مشاريع مماثلة على مستوى إقليمي.

اثرتكفيالمسببةالعواملمنالتقليصوالنظافةالوقايةشروطتحسين
الضالةالكالبوانتشار

دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر-2

التدابير المتخذة2-1

إعداد المديرية العامة 
للجماعات المحلية



األسواق األسبوعية والمجازر

برنامج تأهيل األسواق األسبوعية

ةالمديري)تشاركيإطارفيالبرنامج،هذاإنجازأجلمنالدراسةطورفيمشروع

فترةوعلى،(القرويةالتنميةوصندوقالترابيةوالجماعاتالمحليةللجماعاتالعامة
.أسبوعيسوق750تأهيلالبرنامجويهم.2018و2014بينماتمتد

:أعمال في طور اإلنجاز 

لىعوذلكاألسبوعية،أسواقهاتأهيلعمليةالترابيةالجماعاتمنالعديدمباشرة

(...الخميسات،بنسليمان،تاونات،سطات،تارودانت)األقاليمبعضمستوى

تأهيل السوق المتواجدتحويل السوق نحو مركز جديد
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األسواق األسبوعية والمجازر

برنامج تأهيل مجازر اللحوم الحمراء

 األعمال المنجزة:
يحدديالذالتحمالتدفترالغذائية،للمنتجاتالصحيةللسالمةالوطنيالمكتبمعوبتنسيقإعداد

لهاتستجيبأنيجبالتيوالتسيير،والتجهيزالبناياتمستوىعلىسواءوالوقائية،الصحيةالشروط

الحمراء؛اللحوممجازر

التجهيزات؛لهذهالمفوضللتدبيرالتحمالتلدفترنموذجإعداد

بالحسيمةمعتمدةبيجماعاتيةمجزرةأولإنجاز.

اآلفاق:
طرة،القنيمنكلمستوىعلىوذلكالذكرالسالفالتحمالتلدفترطبقاجديدةجماعيةمجازرإنجاز

؛(...(محمدباقرية)تاونات،(ميسور)بولمانالرباط،،طنجة،كلميم

(2020-2014)برنامجعقدإطارفيتدبيرهاوتفويضمعتمدةجماعيةمجزرة12تأهيلأوإنجاز

.والوقائيةالصحيةللمعاييرتستجيبالالتيالمجازربهذهالمحيطةالمذابحإغالق:
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العامة للجماعات المحلية           مساهمة المديرية
2014برسم سنة  

إنجاز أو تأهيل األسواق أمثلة عن مشاريع

األسبوعية والمجازر التي تم دعمها من طرف 
2014وزارة الداخلية برسم سنة  

مليون درهم15 تحويل( : الشراطالجماعة القروية )بنسليمانإقليم 

السوق األسبوعي وتأهيل مجزرة 

مليون درهم12 تأهيل( : وصايجماعة سيدي )باهاأيتشتوكةإقليم 

السوق األسبوعي

مليون درهم4 تأهيل مجزرة( : زحيليكةجماعة )الخميساتإقليم 

مليون درهم4.5 إنجاز مجزرة: طرفايةإقليم 

مليون درهم2.5 إنجاز مجزرة( : جماعة كيسر)سطاتإقليم 

- تزنيتمجزرتي تأهيل:بعض المشاريع قيد الدراسة 

والحاجب
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                                                    التعاون الدولي

تطوير الخبرات ونقل المهارات

محاربة الكالب الضالة

الخميساتبإقليم 

»العامةوالصحةالوقايةمجالفيالترابيةالجماعاتمهام«بالمتعلقالبرنامج
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المديرية العامة 
للجماعات المحلية 

والوكالة اإلسبانية للتعاون 

الدولي من أجل التنمية



                                                    التعاون الدولي
محاربة الكالب الضالة

Salé

Mqam Tolba

Sidi 
Abderrazak

El Ganzra

Ait Yadine

Sfassif

Ait Siberne

Khemisset
Ait Ouribel

Majmaa Tolba

Ait Mimoune

Ait Ichou

Bouqachmir

Oulmes

Ain Sbit

Laghoualem

Ezzhiliga

Rommani

Marchouch

Brachoua Moulay
Driss

Aghbal

Jemaat
Moul Blad

Tiddas

Maaziz

Houderrane

Khemis 
Sidi Yahya

Ait Belkacem

Tiflet

Ait Bouyahya 
El Hajjam

Sidi Allal 
Lamsadder

Sidi 
Boukhalkhal

Sidi Allal 
El Bahraoui

Ait Malek

Ain Johra

Shoul

Sidi Bouknadel

Rabat 

Touarga

Ain 
El Aouda

OumazzaEl Menzeh

Mers 
El kheir

Temara
Harhoura

Ain Attig
Skhirate

Sabbah

Sidi Yahya Zaer

الخميساتإقليم 

تمارة-الصخيراتعمالة 

عمالة الرباط

عمالة سال

Ait Ikkou

Sidi El 
Ghandour

منهجية العمل وتشخيص الحالة:1المرحلة  

وبرنامج للتكوين والتدريباستراتيجيةوضع: 2المرحلة 
وتقوية القدراتاالستراتيجيةتطبيق :3المرحلة 

2 500 درهم000

ودورات تكوينيةتحسيسيةتنظيم ورشات -1
زيارة ميدانية إلسبانيا-2

دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر-2

التدابير المتخذة2-1



تكوين /تحسيسورشة 15
(2014يونيو -ماي-أبريل)

قنيي منتخبين وأطباء وت: مستفيد 25
المكاتب الجماعية لحفظ الصحة

التـأطيـر
مكلفون   إسبانخبراء ومنتخبون 

ببرنامج مراقبة الكالب الضالة
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التعاون الدولي



:التكوين شمل المجاالت التالية

.....خصائص الكالب الضالة، المراقبة الوبائية، طرق وعمليات المحاربة
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التعاون الدولي



زيارة ميدانية إلى إسبانيا
(ومالقامدريد، غرناطة )

نيي مستفيد من منتخبين وأطباء وتق15
المكاتب الجماعية لحفظ الصحة 
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فيلمحلياالمستوىعلىالتشاركياالستراتيجيالتخطيطثقافةترسيخ

وداءالضالةالكالبمحاربةذلكفيبماالعامةوالصحةالوقايةمجال
السعر؛

بيناءسووالتكاملاإلمكانياتتعاضدنحوالمجالهذافيالتدخالتتوجيه

المتجاورة؛الجماعاتأوالمتدخلةالقطاعات

ة؛احترافيأكثرالضالةوالكالبالسعرداءمحاربةمصلحةأنشطةجعل

؛السعرداءمحاربةمجالفيوالدوليالوطنيالتشاركيالعملتعزيز

.السعرداءمحاربةمجالفيواإلعالموالتحسيسالتواصلتعزيز

حماية  صحة اإلنسان والحيوان
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شكرا على انتباهكم


