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  2006مارس   08صادر بتاريخ 06-449 قرار وزير الفالحة و التنمية القروية والصيد البحري رقم

   الطيور الداجنة يحدد متطلبات الصحة و النظافة و التجهيز المتعلقة بتسويق لحوم
  

  وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري،
  

لتطبيق  ) 2004دجنبر  27 (1425من ذي القعدة  14الصادر في  2.04.684على المرسوم رقم  بناءا
المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة و بمراقبة إنتاج و تسويق منتوجاتها و  49.99القانون رقم 
  ،42خاصة المادة

  
  :يقرر 

  
على أبعاد آافية تحول ممارسة األنشطة المهنية في  نةالطيور الداجيجب أن تتوفر محالت بيع لحوم  : 1المادة 

  .شروط صحية مناسبة
  

ه المحالت بطريقة تحفظها من الملوثات خاصة التي يتسبب فيها الريح و غازات السيارات و ذيجب أن تعد ه
  .المياه المتدفقة و الحشرات و القوارض 

  
ة بمواد مقاومة للتصادمات، و غير قابلة لتسرب يجب أن تكون األرضية و الجدران و الحواجز مكونة أو مغطا

  .المياه و للتعفن و سهلة التنظيف و التطهير
  

  .يجب أن يكون السقف سهل التنظيف
  

منحدرة   و يجب أن تكون األرضية. شكلمكورة اليجب أن تكون الزوايا التي تربط الجدران بأرضية المحالت 
  .شبكة العمومية المرتبط بقارورة وجهز بشباك وم اه الغسل نحو مخرجيبطريقة تمكن من إبعاد م

  
ال تغير مزودة بإضاءة آافية طبيعية أو اصطناعية  لحوم الطيور الداجنةيجب أن تكون محالت بيع  : 2المادة 
جيدا تموضعة سل ماتتوفر على مغ أنآافية و بكمية لح للشربابالماء الصزود هذه المحالت ت يجب أنو .األلوان

  .ا وسائل صحية لتجفيفهاذلتنظيف األيدي و تطهيرها و آ الزمةساخن وبارد و بالمواد الجار ء و مزودة  بما
  

 وسائل لمحاربة الحيوانات الضارة و يجب وضع شبابيكب الطيور الداجنةيجب أن تجهز محالت بيع لحوم 
  .آل النوافذ التي تطل على الخارج على ناموسية

  
  .أوتوماتيكيعلى جهاز إغالق  لخارجي يطل على اذالباب ال يحتوييجب أن 

  
تخزين  خولفضاء للتبريد بحجم آافي يأو  باردة على غرفة الطيور الداجنةيجب أن تحتوي محالت بيع لحوم 

و للتعفن المياه قابلة لتسرب  وغير لتصادماتلمواد مقاومة مكونة من تجهيزات التبريد ويجب أن تكون  ،لحومال
  .مبردتكشف حرارة ال ظاهرة يجب أن تجهز بلوحة و .و سهلة التنظيف و التطهير

  
  .حرارة الحفظ و مدة التخزين للقوانين الجاري بها العملتستجيب يجب أن 

  
  
  
  
  
  
  



 ة اللحومحفظ درجة حرارلو أحشائها للبيع داخل آالت مبردة  الطيور الداجنةيجب أن تعرض لحوم  :3المادة 
  .لقوانين الجاري بها العمل ا لطبق
  

قابلة  ملساء وغير تقطيع اللحوم مكونة أو مغطاة بمواد التي يتم عليها مساحاتالو الطاوالت أن تكون يجب 
  .لتصادمات و سهلة التنظيف و التطهيرل للتعفن و مقاومةالمياه ولتسرب

  
نة مكو  ).. .سكاآين ، مقطعات ، مناشير ، أوعية ، ( باللحوم هالاتصاآل األدوات التي يحتمل يجب أن تكون 

  .بالمواد الغذائية  مواد غير قابلة للتأآسد و تستجيب لمعايير المواد المرخص لها لكي تتصل من
      

  :يجب أن تستجيب المحالت و المعدات لشروط الصحة و الصيانة اآلتية : 4المادة 
  

 .آل يوم عمل نهايةلك و خاصة عند ذتغسل و تنظف األرضية و الجدران آل ما دعت الضرورة ل .1
  
آل بعد  جيداتطهر و تغسل المستعملة في حالة نقية بحيث تنظف و و األدوات  فظ آل المعداتتح .2

 .يومياستعمال 
  

  
دائمة و تنظف آلما  ظافةالتبريد في حالة ن تجهيزاتبرد ومالفضاء أو الالباردة  تحفظ آل من الغرفة .3

 .لكذدعت الضرورة ل
  
تطهير للقوانين الجاري بها العمل و يجب أن المواد التي تستعمل للتنظيف و اليجب أن تستجيب   .4

 .ا الغرض ذتوضع في خزانة مخصصة له
  

يجب على الجزارين و المستخدمين المناولين للحوم أن يحترموا آل معايير النظافة المتعلقة بالبدن و  : 5المادة 
رها آلما دعت اللباس آما يجب عليهم ارتداء وزرات و قبعات ذات ألوان فاتحة و غسل األيدي و تطهي

  . لذلك الضرورة
  

قادر  هحتى يثبت أن ها،أن يلوث هيمكناللحوم  ةمناولو عن عن العمل شخص  ويجب اتخاذ إجراءات إلبعاد آل
  . )الورقة الصحية لكل شخص حيينيجب ت (لك دون خطرذعلى 

  
  .لحوم الطيور الداجنةبيع  يمنع التدخين و األآل و البصق داخل محالت

  
  .سند إلى مدير تربية المواشي تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ي : 6المادة 

  
  2006مارس   08و حرر  بالرباط  في 

  . وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


