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 -1وضعية داء السعر

 -1وضعية داء السعر
 1-1اإلطار القانوني والتنظيمي
القانون رقم  78.00المتعلق بالميثاق الجماعي.
القرار الوزاري المشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة رقم 01-117
بتاريخ  12يناير  2001الذي يحدد المهام الخاصة لألطباء التابعين لوزارة
الداخلية.

الدورية الوزارية رقم  5837بتاريخ  14نونبر  2003والمتعلقة بمحاربة
داء السعر.
الدورية الوزارية رقم  16بتاريخ  15أبريل  2005والمتعلقة بمحاربة
األكياس المائية.

 -1وضعية داء السعر
 1-1اإلطار القانوني والتنظيمي
القانون  78-00المتعلق بالميثاق الجماعي
المادة  : 40الوقاية الصحية والنظافة والبيئة
 يقرر المجلس الجماعي إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة
)مراكز محاربة داء السعر(؛
 يسهر المجلس الجماعي على محاربة عوامل انتشار األمراض المعدية.
المادة  : 50اختصاصات الشرطة اإلدارية
 يتخذ رئيس المجلس الجماعي التدابير الضرورية لجمع الكالب الضالة
ومكافحة داء السعر.

 -1وضعية داء السعر
والتنظيمي
القانونيوالتنظيمي
اإلطارالقانوني
 11--11اإلطار
الدورية الوزارية عدد  5837بتاريخ  14نونبر  2003والمتعلقة بمحاربة داء السعر
تقوم الجماعات الترابية ب :
 عمليات تجميع الكالب الضالة؛
 تعيين الفرق المكلفة بمحاربة الكالب الضالة؛
 إنشاء محاجز للحيوانات التي يتم جمعها؛
 تحسين وضعية الوقاية والنظافة )األسواق األسبوعية ،المطارح ،المجازر (...؛
 التكفل باألشخاص المعرضين لداء السعر ) التلقيح (؛
 اقتناء اللقاح والمصل؛
 تجهيز وتدبير مراكز محاربة داء السعر؛
 تلقيح العاملين المعرضين لإلصابة بداء السعر.

 وضعية داء السعر-1
)2013(  الوضعية الراهنة2-1

140 710 : عدد الكالب التي تم القضاء عليها

العدد

Nombre Chiens abattus
(2013); Merrakech-T-Al.;
31815
Nombre Chiens abattus
Chiens abattus
(2013); Nombre
Tanger-Tétouan;
(2013);
19609Souss-Massa-D.;
18071
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(2013);
Grand
Nombre Chiens abattus
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ChiensNombre
abattusChiens abattus
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ChiensNombre
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Chiens abattus
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Ouardigha;
4702
(2013); Oriental;4031
4358
(2013);Oued
Rabat-S-Z-Z;
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2105

 وضعية داء السعر-1
)2013(  الوضعية الراهنة2-1

العدد

51892 : عدد األشخاص الذين تم تلقيحهم
Nombre
Nombre
ChiensChiens
abattus
abattus
(2013);
(2013);
Taza-Al
Merrakech-T-Al.;
H-T; Chiens abattus
Nombre
Nombre
Chiens abattus
6862 6244
(2013);
ChaouiaNombre Chiens abattus
(2013);
Souss-Massa-D.;
Ouardigha; 5456 Nombre Chiens abattus
(2013);
NombreNombre
Chiens abattus
5192 Gharb-C-B-H;
Chiens abattus
(2013);
Meknes4882 (2013); (2013);
Tanger-Tétouan;
Fès-Boulemane;
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4485 4379
NombreNombre
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Semara;
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 وضعية داء السعر-1
)2013(  الوضعية الراهنة2-1

122 : المحاجز

العدد
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 وضعية داء السعر-1
)2013(  الوضعية الراهنة2-1

العدد

510 : الفرق المكلفة بجمع الكالب الضالة
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Oriental; 6
Laayoune-B-…
Oued…

 وضعية داء السعر-1
)2013(  الوضعية الراهنة2-1

263 : مراكز محاربة داء السعر
Série1; Souss-M-D;
45

العدد

Série1; TangerTétouan; 32
Série1; GrandCasablanca;
25 MeknèsSérie1;
Tafilalet; 22

Série1; Taza-Al
Série1;
H-T.; Tadla-Azilal;
Série1; Marrakech-T20
20
Série1;
ChaouiaAl H; 19
Ouardigha; 17
Série1; DoukkalaSérie1; FèsAbda; 12
Série1; Guelmim
-Es 11 Série1; Gharb-C-BH;
Boulemane;
Série1;Oriental;
Rabat-S-Z-Z;
Série1;
10
Semara; 9
9
8

Série1; Laayoune-BS.EL; 3

Série1; Oued
Eddahab-L; 1

 وضعية داء السعر-1

الميزانية

)2013(  الوضعية الراهنة2-1
 مليون درهم25.2 : الميزانية المخصصة من طرف الجماعات القتناء اللقاح والمصل
Série1;
Série1;
GrandTadlaSérie1;
Casablanca;
Azilal;
1,57 Chaouia1,51 Fès1,62 Ouardigha;
Série1;
Boulemane;
Série1; Gharb-C1,23
Série1; Rabat-SBH; 1,14Z-Z; 1,10Série1;
Doukkala-Abda;
Série1; Oriental;
0,92 0,88
Série1;
Guelmim -Es
Semara; 0,49
Série1;
Série1; Oued
Laayoune-BEddahab-L;
0,21
S.EL; 0,09

 -1وضعية داء السعر
 3-1المعيقات
 الميزانية المخصصة من قبل الجماعات القتناء اللقاح والمصل ال تتجاوز  26مليون درهم؛

 عدم توفر معظم الجماعات الترابية على مراكز لمحاربة داء السعر )تغطية ضعيفة(؛
 عدم االستمرارية في العالج )البعد عن مراكز محاربة داء السعر(؛

 عدم وعي الساكنة بخطورة الداء وبالتدابير الوقائية والعالجية ) ضعف التحسيس(؛
 عدم جمع الكالب الضالة بصفة دائمة ومستمرة؛
 الفرق المكلفة بجمع الكالب الضالة في بعض العماالت واألقاليم غير مؤهلة لهذه المهمة
)ضعف التأطيـر(.

 -1وضعية داء السعر
 3-1المعيقات
 عدم توفر العديد من الجماعات الترابية على محاجز للكالب الضالة؛
 عدم األخذ بعين االعتبار في مجال محاربة الكالب الضالة العوامل المسببة
في انتشارها كمطارح النفايات العشوائية واألسواق األسبوعية والمجازر التي
تغيب فيها جميع مقومات الوقاية والنظافة (غياب مقاربة مندمجة) ؛
 ضعف التنسيق بين الجماعات الترابية المتجاورة ( غياب الرؤية التشاركية
لمحاربة هذه اآلفة وعدم تعاضد اإلمكانيات المتاحة على الصعيد المحلي)؛
 ضعف التنسيق والتعاون البيقطاعي على المستوى المحلي؛
 غياب دراسة شاملة ودقيقة عن هذه الحيوانات (عدد الكالب الضالة ،كيفية
انتشارها.)... ،

 -2دور وزارة الداخلية (م ع ج م) والجماعات
الترابية في مجال محاربة داء السعر

 -2دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر
 1-2التدابير المتخذة

 إصدار دوريات ومذكرات توجيهية:










القيام بعمليات محاربة الكالب الضالة بصفة دائمة ومستمرة؛
تحسين شروط النظافة والوقاية الصحية بالمطارح والمجازر واألسواق
األسبوعية...؛
توفير اللقاح والمصل في مراكز محاربة داء السعر؛
مجانية العالج لألشخاص المعرضين لهذا الداء؛
تأمين المداومة بمراكز محاربة داء السعر طيلة أيام األسبوع وأيام العطل؛
تعيين فرق جمع الكالب الضالة ومنحهم الوسائل الضرورية للقيام بمهامهم
في أحسن الظروف؛
إحداث محاجز للكالب الضالة؛
توجيه العمل نحو تعاضد اإلمكانيات البشرية والمادية سواء بين القطاعات
المعنية أو بين الجماعات المتجاورة.

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

 1-2التدابير المتخذة

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

سيارات جمع
معدات المحاربة
الكالب الضالة

اللقاح والمصل

2013

3 040 000

22 650 000

4 310 000

2014

5 500 000

5 240 000

10 360 000

المجموع
)درهم(

8 540 000

27 890 000

14 670 000

المجموع
)درهم(
30 000 000

21 100 000

51 100 000

 -2دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر
 1-2التدابير المتخذة
 الدعم المالي السنوي 51 :مليون درهم )( 2014 -2013
اللقاح والمصل

% 29

معدات المحاربة

% 17

السيارات

54 %

 -2دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر
 1-2التدابير المتخذة

إستراتيجية المديرية العامة للجماعات المحلية






إرساء ثقافة التخطيط االستراتيجي التشاركي داخل الجماعات الترابية؛
مواكبة الجماعات الترابية لمزاولة اختصاصاتها؛
تعزيز التعاون البيجماعاتي من أجل تعاضد اإلمكانيات بين الجماعات
الترابية؛
ضمان جودة الخدمات للساكنة وتحسين إطار العيش والمساهمة في
التنمية السوسيواقتصادية.

 -2دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر
 1-2التدابير المتخذة
 برنامج إحداث وتأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة:
 إحداث مكاتب جديدة؛
 تأهيل البنايات المتواجدة؛
 محاربة داء السعر؛
 محاربة نواقل األمراض؛
 مراقبة جودة المواد الغذائية؛
 الطب الشرعي ( مستودعات األموات)؛
 تقوية القدرات والخبرات ( االحترافية).
 انطالق البرنامج سنة : 2008




تأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة التابعة ل  12جماعة حضرية؛
إنجاز  4مكاتب جماعية مشتركة لحفظ الصحة بإقليم الحوز.

 التكلفة اإلجمالية  174 :مليون درهم

 -2دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر
 1-2التدابير المتخذة






محاربة داء السعر :ركيزة أساسية لبرنامج إحداث وتأهيل
المكاتب الجماعية لحفظ الصحة ( .)% 14
يهم هذا المحور :
مراكز محاربة داء السعر (إنجاز ،تأهيل البنايات ،تجهيزها،
توفير اللقاح والمصل)... ،؛
المحاجز (إحداثها ،تأهيل البنايات ،تجهيزها )...؛
إقتناء وسائل محاربة الكالب الضالة (السيارات ،المعدات)...،؛
تنظيم دورات تكوينية للعاملين بمراكز محاربة داء السعر وللفرق
المكلفة بجمع الكالب الضالة.

 -2دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر
 1-2التدابير المتخذة

.1مطارح النفايات
.2األسواق األسبوعية والمجازر

 -2دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر
 1-2التدابير المتخذة
 النفايات المنزلية والمطارح :
قامت وزارة الداخلية ،في إطار تشاركي مع قطاع البيئة ،بإعداد برنامج وطني لمعالجة
النفايات المنزلية ) .(PNDMويمتد هذا البرنامج الذي يهم جميع المدن والمراكز الحضرية
على مدى  15سنة (.) 2022-2008

التكلفة اإلجمالية  40 :مليار درهم

األهداف :
 إنجاز مطارح مراقبة؛
 تأهيل المطارح المتواجدة؛
 تحقيق نسبة  % 90فيما يتعلق بجمع النفايات المنزلية.

تحسين شروط النظافة والوقاية على مستوى المطارح

التقليص من العوامل المسببة في تكاثر وانتشار الكالب الضالة

 -2دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر
 1-2التدابير المتخذة
 النفايات المنزلية والمطارح :
منجزات المرحلة األولى ) (2012- 2008من البرنامج الوطني لمعالجة
النفايات المنزلية:
 أكثر من  %82من الساكنة الحضرية أصبحت تستفيد من الخدمات المتعلقة
) تحسين
بجمع النفايات والنظافة بدل من نسبة  %41قبل سنة 2008
خدمات(؛
 إحداث  15مطرحا مراقبا للنفايات في كل من مدن الرباط ،فاس ،وجدة،
أكادير ،المحمدية-بنسليمان ،الجديدة ،الصويرة ،بركان ،فجيج ،الحسيمة،
كلميم ،الناضور ،الداخلة ،العيون وخريبكة؛
 تأهيل  26مطرحا متواجدا للنفايات.

 -2دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر
 1-2التدابير المتخذة
 األسواق األسبوعية والمجازر
إعداد
المديرية العامة
للجماعات المحلية

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
 إحداث مجزرة خاصة بمكناس )سيدي سليمان مول الكيفان ( :إغالق مذبحتين بما في ذلك المذبحة
المتواجدة ببلدية بوفكران؛
 مباشرة اإلجراءات من أجل إغالق مجزرتين بإقليم الحاجب (عين تاوجطات ومركز بودربالة).
 مشروع في طور اإلنجاز :مجزرة خاصة ببني مالل ( سيتم إغالق المذابح المحيطة بمجرد الشروع
في استغالل المجزرة بتنسيق وتعاون مع السلطات المحلية والجماعات المعنية)
 إنجاز مشاريع مماثلة على مستوى إقليمي تارودانت وتزنيت.
تحسين شروط الوقاية والنظافة

التقليص من العوامل المسببة في تكاثر
وانتشار الكالب الضالة

 -2دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر
 1-2التدابير المتخذة
 األسواق األسبوعية والمجازر
برنامج تأهيل األسواق األسبوعية
 مشروع في طور الدراسة من أجل إنجاز هذا البرنامج ،في إطار تشاركي (المديرية
العامة للجماعات المحلية والجماعات الترابية وصندوق التنمية القروية) ،وعلى فترة
تمتد ما بين  2014و  . 2018ويهم البرنامج تأهيل  750سوق أسبوعي.
أعمال في طور اإلنجاز :
 مباشرة العديد من الجماعات الترابية عملية تأهيل أسواقها األسبوعية ،وذلك على
مستوى بعض األقاليم (تارودانت ،سطات ،تاونات ،بنسليمان ،الخميسات )...

تحويل السوق نحو مركز جديد

تأهيل السوق المتواجد

 -2دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر
 1-2التدابير المتخذة

 األسواق األسبوعية والمجازر
برنامج تأهيل مجازر اللحوم الحمراء
 األعمال المنجزة :
إعداد وبتنسيق مع المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،دفتر التحمالت الذي يحدد
الشروط الصحية والوقائية ،سواء على مستوى البنايات والتجهيز والتسيير ،التي يجب أن تستجيب لها
مجازر اللحوم الحمراء؛
إعداد نموذج لدفتر التحمالت للتدبير المفوض لهذه التجهيزات؛
إنجاز أول مجزرة بيجماعاتية معتمدة بالحسيمة.


اآلفاق :

 إنجاز مجازر جماعية جديدة طبقا لدفتر التحمالت السالف الذكر وذلك على مستوى كل من القنيطرة،
كلميم ،طنجة ،الرباط ،بولمان (ميسور) ،تاونات (قرية با محمد) ) ...؛

 إنجاز أو تأهيل  12مجزرة جماعية معتمدة وتفويض تدبيرها في إطار عقد برنامج ()2020 -2014
إغالق المذابح المحيطة بهذه المجازر التي ال تستجيب للمعايير الصحية والوقائية.
:

 -2دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر
 1-2التدابير المتخذة
أمثلة عن مشاريع إنجاز أو تأهيل األسواق
األسبوعية والمجازر التي تم دعمها من طرف
وزارة الداخلية برسم سنة 2014

مساهمة المديرية العامة للجماعات المحلية
برسم سنة 2014

إقليم بنسليمان (الجماعة القروية الشراط)  :تحويل
السوق األسبوعي وتأهيل مجزرة

 15مليون درهم

إقليم شتوكة أيت باها (جماعة سيدي وصاي)  :تأهيل
السوق األسبوعي

 12مليون درهم

إقليم الخميسات (جماعة زحيليكة)  :تأهيل مجزرة

 4مليون درهم

إقليم طرفاية  :إنجاز مجزرة

 4.5مليون درهم

إقليم سطات (جماعة كيسر)  :إنجاز مجزرة

 2.5مليون درهم

بعض المشاريع قيد الدراسة  :تأهيل مجزرتي تزنيت
والحاجب

-

 -2دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر
 1-2التدابير المتخذة

التعاون الدولي
المديرية العامة
للجماعات المحلية

والوكالة اإلسبانية للتعاون
الدولي من أجل التنمية

البرنامج المتعلق ب »مهام الجماعات الترابية في مجال الوقاية والصحة العامة«

تطوير الخبرات ونقل المهارات
محاربة الكالب الضالة
بإقليم الخميسات

 دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر-2
 التدابير المتخذة1-2
محاربة الكالب الضالة
عمالة سال

Sidi
Boukhalkhal

Sidi
Abderrazak

Sidi Bouknadel
Sidi Allal
El Bahraoui

عمالة الرباط

El Ganzra

إقليم الخميسات

Salé
Touarga

Ait Malek
Ain Johra

Sfassif

Shoul

Temara
Mers
El kheir

Ait Bouyahya
El Hajjam

El Menzeh

Khemis
Sidi Yahya

Ait Belkacem

Oumazza
Ain
El Aouda

Sabbah

Sidi El
Ghandour

Sidi Allal
Lamsadder

Tiflet

Ain Attig
Skhirate

Ait Yadine

Mqam Tolba

Rabat
Harhoura

التعاون الدولي

Ait Siberne

Khemisset
Brachoua

Sidi Yahya Zaer

Ait Ouribel

Houderrane

Moulay
Driss
Aghbal

Majmaa Tolba
Maaziz
Ait Mimoune

Ait Ikkou

Jemaat
Moul Blad
Tiddas
Marchouch

Ait Ichou
Rommani

 تمارة- عمالة الصخيرات

Bouqachmir
Ain Sbit
Oulmes

Laghoualem
Ezzhiliga

 منهجية العمل وتشخيص الحالة: 1 المرحلة
 وضع استراتيجية وبرنامج للتكوين والتدريب:2 المرحلة
 تطبيق االستراتيجية وتقوية القدرات: 3 المرحلة
 درهم2 500 000
 تنظيم ورشات تحسيسية ودورات تكوينية-1
 زيارة ميدانية إلسبانيا-2

 -2دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر
 1-2التدابير المتخذة
التعاون الدولي
 15ورشة تحسيس/تكوين
(أبريل -ماي -يونيو )2014

التـأطيـر

 25مستفيد  :منتخبين وأطباء وتقنيي
المكاتب الجماعية لحفظ الصحة
خبراء ومنتخبون إسبان مكلفون
ببرنامج مراقبة الكالب الضالة

 -2دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر
 1-2التدابير المتخذة
التعاون الدولي
التكوين شمل المجاالت التالية:
خصائص الكالب الضالة ،المراقبة الوبائية ،طرق وعمليات المحاربة.....

 -2دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر
 1-2التدابير المتخذة
التعاون الدولي
زيارة ميدانية إلى إسبانيا
(مدريد ،غرناطة ومالقا)

 15مستفيد من منتخبين وأطباء وتقنيي
المكاتب الجماعية لحفظ الصحة

 -2دور وزارة الداخلية والجماعات الترابية في مجال محاربة داء السعر
 2-2التحديات
ترسيخ ثقافة التخطيط االستراتيجي التشاركي على المستوى المحلي في
مجال الوقاية والصحة العامة بما في ذلك محاربة الكالب الضالة وداء
السعر؛

توجيه التدخالت في هذا المجال نحو تعاضد اإلمكانيات والتكامل سواء بين
القطاعات المتدخلة أو الجماعات المتجاورة؛
جعل أنشطة مصلحة محاربة داء السعر والكالب الضالة أكثر احترافية؛

تعزيز العمل التشاركي الوطني والدولي في مجال محاربة داء السعر؛
تعزيز التواصل والتحسيس واإلعالم في مجال محاربة داء السعر.
حماية صحة اإلنسان والحيوان

شكرا على انتباهكم

