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  2006مارس   08صادر بتاريخ  06-446 قرار وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري رقم
  يحدد المقتضيات الخاصة ببعض أصناف الطيور الداجنة

  
  

  ،التنمية القروية و الصيد البحري وزير الفالحة و
لتطبيق القانون  ) 2004 جنبرد 27 ( 1425القعدة  ذيمن  14الصادر في  2.04.684بناءا على المرسوم رقم 

   ،ق منتوجاتهايتسو المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة و بمراقبة إنتاج و 49.99رقم 
   

  يقرر 
   

  ريش ذاتبح الطرائد الصغيرة ذوحدات ل: الباب األول  
    
الديك  ،السمان  ( يمكن أن تتوفر الضيعات التي يمارس فيها تربية الطرائد الصغيرة ذات ريش:  1المادة  

في  ذبحهاكن باإلمكان لم ي اذإه الطيور و تحضير لحومها ذبح هذعلى وحدات ل   )…البري ، الحجل ، 
 اذإه الوحدات يرخص لها من طرف المصالح البيطرية التابعة للوزارة المكلفة بالفالحة ذه. مجزرة صناعية 

  .ا القرارذهشروط لاستوفت 
   
لك ذ، إال إذا رخص ل وحداتا النوع من الذالمريضة و المشتبه بها داخل ه ورطييمنع ذبح ال:  2المادة  

  .استثنائيا من طرف المصالح البيطرية 
عملية الذبح تحت المراقبة البيطرية و يجب اتخاذ اإلجراءات  ى، يجب أن تجر ئياستثناترخيص في حالة  

حت مراقبة المصلحة البيطرية قبل إعادة آما يجب تنظيف المحالت و تطهيرها ت. الالزمة لتفادي العدوى 
  .استعمالها

   
  وحدات الذبح تصميم :الجزء األول  

  :ه الوحدات على األقل علىذيجب أن تتوفر ه : 3المادة  
 هاالماء الساخن و إزالة ريشفي  طيورال طسو غ لنزف الدم من جهة آافية ةمساحذي  طيورال لذبحمحل  -أ  

  . من جهة أخرى
  .اتين العمليتين في أماآن منفصلة و يجب القيام به 
في مكان يبعد عن باقي األحشاء محل لتفريغ األحشاء و التحضير مبني بكيفية تخول إجراء عملية تفريغ  -ب  

  .لك لتفادي آل عدوىذمراآز العمل أو يفصله حاجز عنها و 
  .محل للتبريد ذو طاقة استيعابية آافية مقارنة مع طاقة الذبح -ج  
تثناءات من طرف المصلحة البيطرية بخصوص ضرورة التوفر على محل للتبريد في حالة ما يمكن منح اس 
آانت اللحوم موجهة حتما لتزويد محالت تقطيع اللحوم أو المخزن المبردة ، دون أن تتجاوز مدة النقل  اذإ

  .ساعة واحدة 
  .مكان للتوضيب و التلفيف  -د  
            

  معداتالتجهيزات و ال : الجزء الثاني 
  :يجب أن تتوفر المحالت التي تستعمل للحصول على اللحوم أو معالجتها على :   4المادة  
أرضية مكونة من مواد سهلة الغسل و التطهير و غير قابلة لتسرب المياه و للتعفن و متموضعة بطريقة  -أ  

  .قارورات وشبكات ب مجهزة  حفره المياه نحو ذيجب توجيه ه .تسهل جريان المياه 
على ارتفاع ال يقل عن مترين           كسوة بطالءجدران ملساء و مقاومة و غير قابلة لتسرب المياه و م -ب  

و مصقول بنفس أالشكل  مكوريجب أن يكون خط الربط بين الجدران و األرضية   .لغسلاقبل يو فاتح  هلون
  .الطريقة 

  .و سهلة التنظيف  آآلأبواب مكونة من مواد التت - ج 
  .لتعفنلمواد للعزل غير قابلة  -د  
  .نظام فعال إلبعاد البخارعند الضرورة تهوية آافية و  - ه 
  .إضاءة آافية طبيعية أواصطناعية ال تغير األلوان  - و 



في حالة إذا ما آانت اللحوم تخزن داخل المؤسسة المعنية، يجب أن يستوفي محل التخزين للشروط المذآورة  
  .د  - ب -في النقط أ 

المخصصة لتنظيف األيدي و تطهيرها و تنظيف المعدات بالماء  جهزةعدد آاف من األ وفيريجب ت:  5مادة ال 
و  التشغيل يدويةغير جهزةاأله ذو لتنظيف األيدي ، يجب أن تكون ه. الساخن بالقرب من مراآز العمل 

  .يف األيدي لتجفآذا بوسائل مزودة بماء جار بحرارة مناسبة و بمواد التنظيف و التطهير و
  .  C82° لىعته حراردرجة  ال تقلبماء  ةو مزود معداتلتطهير ال أجهزةآما يجب أن تتوفر المحالت على  
   
    . المؤسسة ضد الحيوانات الضارة وضع أنظمة مالئمة لحماية يجب:  6المادة  
     
ة من مواد مقاومة يجب أن تكون تجهيزات و معدات العمل سهلة التنظيف و التطهير و مصنوع:  7المادة  
أن تكون على  تهاحاويااللحوم و على ال يجب  .اللحوم و تستجيب لشروط النظافة ال تسيء إلىو  تآآللل

  . يمنع استعمال الخشب و .مباشرة بأرضية المحالت اتصال
اإلنسان في أوعية خاصة محكمة اإلغالق و  من طرف الستهالكليجب أن توضع اللحوم الغير موجهة  

ه ذه الوصول إلىبيمنع األشخاص الغير مسموح لهم إغالق و مزودة بغطاء و بنظام  آآلمواد ال تت مكونة من
  .العمل  يوم تلف عند انتهاءتو  نقلاللحوم التي يجب أن ت

       
قادرة على حفظ اللحوم في درجات الحرارة  ،في حالة و جودها ،يجب أن تكون تجهيزات التبريد:  8المادة  

ه التجهيزات على نظام جريان ذو يجب أن تحتوي ه. وضة من طرف القانون الجاري به العمل الداخلية المفر
  .لحوم الطيور الداجنة ياه الناتجة عن البخار بطريقة تضمن عدم تلوث يخول إبعاد الم

   
يجب أن تزود المؤسسة بكمية آافية من الماء الصالح للشرب تحت الضغط أو المعالج ليصبح :  9المادة  

،آما يجب أن تحتوي على جهاز يوفر الماء الساخن بكمية آافية و على نظام إلبعاد المياه المستعملة  آذلك
  .بطريقة صحية طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل 

   
كون أبوابها يجب أن تخصص لمستخدمي المؤسسة مستودعات و مراحيض عصرية ، دون أن ت:   10المادة  

آما . بالقرب من المراحيض ايدوي فيهاحكم ل ال يتساو يجب و ضع مغ. راآز العمل بم على اتصال مباشر
بوسائل سل بماء جار بدرجة حرارة مناسبة و بمواد صحية لتنظيف األيدي و تطهيرها واد المغييجب تزو

  .صحية لتجفيفها
   
  شروط العمل:  الجزء الثالث                                              
   
  :يجب على المستخدمين المناولين للحيوانات أو اللحوم أن:  11ادة الم 
  .لك ذأحذية و مالبس وقائية أخرى إذا دعت الضرورة لوقبعات و وزرات : يرتدوا بدالت مناسبة للعمل -    
  .بانتظام طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل طبيةيخضعوا لمتابعة  - 
   
  :  12المادة  
  :ر الوحدة على برنامج للتنظيف و التطهير مصادق عليه من طرف المصالح البيطريةيجب أن تتوف  - 

 طبقا للمواصفة المغربية  (HACCP  )يجب أن تضع الوحدة نظام للمراقبة الذاتية مصاغ حسب طريقة  -
  .و مصادق عليه من طرف المصالح البيطرية  08.0.002رقم 

يمكن من تبرير مصدر الحيوانات و من معرفة  (traçabilité)لتتبع ل يجب أن تتوفر الوحدة على نظام -
  . مشتقاتها ا يمكن من معرفة مقصد المنتوجات وذمناولة اللحوم خالل آل مرحلة لإلنتاج و آ مختلف عمليات 

      
  
  
  
  
  
  :يجب أن تتوفر الوحدة على سجل يخول معرفة  - 

   )طيع مراجع جميع الوثائق الصحية بالنسبة لكل ق  رالطيوأصل  



التاريخ، الكمية ، الوزن  (منتوجات الذبح ج ووخر )…رقم القطيع ،  -العدد  -التاريخ   (رالطيول ودخ 
 . )…، رقم القطيع ، المقصد ، 

  .المحجوزة الطيور وعدد الطيور الميتة  
 .  )… رسوم السالمة ، الشهادات الصحية ،   (مراجع الشهادة الصحية للمنتوجات النهائية  
 .قبات التي أجريت و نتائجهاالمرا  
  . الرسمية تتبع زيارات المراقبة البيطرية 

   
  الطيور الرواآض:الباب الثاني  

   
  :  13المادة  
  بح ذو الترييش ، يجب سلخ الطيور الرواآض في محل منفصل عن محل ال الذبحبعد عمليتي   

   عن  (partie thoraco abdominale)يجب إجراء عملية التقطيع التي تهدف الى فصل الجزء العلوي  
  .في محل خاص أو في محل تفريغ األحشاء والفخذين  (partie pelvienne) الجزء السفلي 

  عملية تفريغ األحشاء في محل يبعد ما أمكن عن المحالت المخصصة للتقطيع المشار إليها  ىيجب أن تجر   
  .لحومأو يفصله حاجز بكيفية تضمن عدم تلوث ال .في النقطة السابقة 

  .يمكن إجراء عملية ذبح الطيور الرواآض فوق سكة حديدية بسيطة 
  .لهدا القرار 10الى المادة  4يجب أن تستوفي التجهيزات جميع الشروط المشار إليها من المادة  
  . ا القرارذله 12و  11يجب أن تستوفي شروط العمل جميع الشروط المشار إليها في المادتين  
    

  آفيات القدم السمينةطيور قاعة الذبح بالنسبة ل :     الباب الثالث 
   

يمكن ذبح البط و اإلوز المخصصة لإلنتاج الكبد السمين و ترييشها في ضيعات التسمين داخل :  14المادة  
  .ا القرار ذوحدات ذبح مرخص لها و طبقا للشروط المحددة في ه

   
ه الوحدة على مساحة آافية ذجب أن تتوفر هبح عن محالت تربية الطيور و يذيجب فصل وحدة ال:  15المادة  

لشروط اآما يجب أن تستوفي . الماء الساخن و تفريغ األحشاء في  سطبح و الترييش و الغذإلجراء عمليات ال
  . 4المحددة في المادة 

 كآذلا القرار ، و يجب ذله 10الى المادة  4يجب أن تستوفي التجهيزات جميع الشروط المشار إليها من المادة  
  .ا القرار ذمن ه 12و  11أن تستوفي شروط العمل جميع الشروط المشار إليها في المادتين 

   
تين لشروط المحددة في الماداتستوفي  بح الطيورذيمكن للضيعات التي ال تتوفر على وحدات ل:  16المادة  

ه الضيعات ذهو يمكن ل. المرآزية البيطرية السلطة  طرف من ئي اثناستترخيص أن تحصل على ..…و.…
. لك للقيام بعمليتي الذبح و الترييشذأن تضم غرفة للذبح بمساحة آافية منفصلة عن محالت تربية الطيور و 

يجب تفريغ األحشاء في أجل ال يتعدى و .في أقرب وقت بعد الترييش جساده الحالة ، يجب تبريد األذو في ه
و يجب أن تنقل . يث يتسنى  تفتيشها صحيا بحهذه العملية ساعة داخل مؤسسة مرخص لها للقيام ب 24
 التي، و أن تصحب بوثيقة تدل على أن القاعة حسب الفوج على األقلة عرفمه المؤسسات ذإلى ه جساداأل

  .ها عملية الذبح مرخص لها فيأجريت 
   
  . ينشر بالجريدة الرسمية  الذيا القرار ذه تنفيذمدير تربية المواشي  إلىيسند :  17المادة  

   
                

  2006مارس   08في   الرباطبو حرر                                                                          
 وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري                                                                        

   


