
  
  

  2005دجنبر   15صادر بتاريخ 05-2127 قرار وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري رقم
خاصة الواجب توفرها في محالت و تجهيزات و تشغيل ضيعات اليحدد متطلبات الصحة و النظافة المشترآة و

  .تربية الطيور الداجنة و المحاضن 
  
  

  د البحري ،وزير الفالحة و التنمية القروية و الصي
  

لتطبيق القانون  ) 2004دجنبر  27 ( 1425من ذي القعدة  14الصادر في  2.04.684بناءا على المرسوم رقم 
  ،8خاصة المادة ق منتوجاتها ويالمتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج و تسو 49.99رقم 

  
  يقرر                                                                   

  
يجب أن تستجيب محالت و تجهيزات و تشغيل ضيعات تربية الطيور الداجنة و المحاضن لمتطلبات   :1المادة 

  .ا القرار ذهبموجب الصحة و النظافة المحددة 
                          

  المحاضنالمتطلبات المشترآة لضيعات تربية الطيور الداجنة و : الباب األول 
  

  :و المحاضن الطيور الداجنةيجب على ضيعات تربية  : 2المادة 
  .أن يحاط آل منها بسور به بوابة ، يمنع مرور الحيوانات الصغيرة و يبلغ علوه متر و نصف على األقل  -
  :ىأن يتوفر آل منها عل -

و  اأو متحرآ اثابت يكون إما لتعقيم عجالت و سائل النقل و على حوض صغيرعند مدخل الوحدة حوض  
 .عند مدخل محل التربية  امثبت

ا البهو ذي عند مدخل الضيعة مصمم بطريقة يحترم فيها السير إلى األمام بحيث يضم هصحبهو  
مستودعين على التوالي من الخارج إلى الداخل ، األول في المنطقة المتسخة و الثاني في المنطقة 

 ي بنظام لصرف المياهصحما يجب أن يزود البهو الأبواب ، آلها النظيفة و يفصلهما دوشات 
  .المستعملة

  .بمغسلة داخل الضيعة  آل واحد منها مراحيض مزود 
و حفرة معدة باإلسمنت و محكمة اإلغالق أو أ ةحرقم عبارة عنلتخلص من جثت الطيور الميتة لنظام   

  .أي وسيلة أخرى معتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالفالحة 
 .لمحاربة القوارض و الحشرات  ومحكم عالبرنامج ف  

  
  .لك حسب برنامج معد مسبقاذتنظف و تطهر بانتظام باستعمال مطهرات معتمدة و  يجب أن -
  
دة في المواصفة دالمح شروطمحاضن للالالمياه المستعملة في ضيعات تربية الطيور الداجنة و  ستوفييجب أن ت -

و  صميمميثاق الممارسة الموصى به في شروط النظافة المتعلقة بت "المسماة    NM 08.6.301المغربية رقم 
و المعتمدة بقرار مشترك لوزير الصناعة و " تشغيل المحاضن و ضيعات تربية الطيور الداجنة الخاصة بالتوالد 

ة وفي حال  . 2003شتنبر  12بتاريخ   1737 .03 التجارة واالتصاالت ووزير الفالحة و التنمية القروية رقم
ه المياه ذو آيميائية له استعمال ماء البئر يجب على المسؤول المكلف بالمؤسسة أن يقوم بمراقبة بكتريولوجية 

  .مرتين على األقل في السنة بعد األمطار األولى و خالل فترة الصيف 
  

                                                  
  
  



  
  

  
  المحاضنالمتطلبات الخاصة ب: الباب الثاني 

  
يجب على آل محضن أن يستجيب للشروط  ،إضافة إلى الشروط المشار إليها في الباب األول أعاله : 3المادة 
  :التالية 

  .المذآورة أعاله  NM 08.6.301المواصفة المغربية رقم لشروط المحددة في ل مستوفية بناية المحضن 
دون الرجوع  إلى األمام  ن من سير متواصلة و مصممة بكيفية تمكصلفنالمحضن على عدة غرف م يحتوي  

  :حسب الترتيب التاليإلى الوراء و دون تقاطع 
  .غرفة لتخزين البيض وغرفة للتطهير وغرفة لالنتقاء وغرفة لالستقبال  تتابعياتضم : المنطقة األولى  •
  .غرف لتحضين البيض عدة تضم غرفة أو: المنطقة الثانية  •
  .يل البيض و التفقيص رحغرف لتعدة و تضم غرفة أ: المنطقة الثالثة  •
  . تضم غرفة لالنتقاء و التحضير و التعبئة و إرسال الكتاآيت : المنطقة الرابعة  •
 .تضم على األقل غرفة لغسل و تطهير المعدات : المنطقة الخامسة  •
   
  .يصحبهو  على  المنطقة الرابعةأن تحتوي يجب  - 
  .ة عن بعضها البعض نفصليجب أن تكون مختلف مناطق العمل م - 
  . ال يجب وضع أي شكل من النفايات أو المعدات القديمة حول المحضن  -
و تطهير جميع معدات المحضن و البنايات بانتظام بواسطة مادة معتمدة من الوزارة المكلفة  ظيفيجب تن -

  .     استعمالبعد آل تفقيص ال ليات آو تطهير  ظيفتنيجب آما . بالفالحة
  .إعطاء بزات أو وزرات و قبعات و أحذية نقية لجميع مستخدمي و زوار المحضن  يجب -
أما بالنسبة . بيض التفقيص أو الكتاآيت المكونة من الورق المقوى  ةتعبئحاويات ال يجب إعادة استعمال  -
  .لعملياتيمكن إعادة استعمالها بعد خضوعها لتلك اف المكونة من مواد قابلة للغسل و التطهيرلحاويات ل
  . هنوافذبلك بوضع شبابيك خاصة ذيجب منع تسرب الحشرات الضارة إلى داخل المحضن و  -
  
  

  تربية الطيور الداجنة اتالمتطلبات الخاصة بضيع: الباب الثالث 
  

إضافة إلى الشروط المشار إليها في الباب األول أعاله ، يجب على ضيعات تربية الطيور الداجنة أن  : 4المادة  
  :ط التالية وتجيب للشرتس
  :أن تتوفر على محالت للتربية بحيث  -

  . لتطهير و الغسلللتعفن وتحتمل اقابلة  ها غيرتكون مواد بناء  •
  .الحفر العميقة  البيوت ذات يلزم أرضيات ال ا الشرطذه. صلبة و مكونة من اإلسمنت  تهاأرضي تكون  •
  .ى األقل سنتمتر عل 60علو بالجانبية  هاجدران تكون  •
  .مبنيةاألمامية و الخلفية  هاتكون واجهتي  •
الغطاء .  ميتة ، بحيث يتوفر السقف اللين على غطائين بينهما مادة عازلة اأو لين اصلب هايكون سقف  •

مكونا من لغطاء الداخلي ايمكن أن يكون وغير قابل لتسرب المياه   ينسيجغشاء الخارجي مكون من 
  .الستيك المتينالب
  .اتا للخدمبهوم تض •
ن من إبعاد مياه سنتمتر على األقل ، بحيث يمك 50نبي خارجي منحدر عرضه اتتوفر على رصيف ج •

  .الغسل و األمطار
  .مساحة ذات أرضية صلبة أمام باب إخراج الدواجن من محالت التربية تتوفر على •
  



  .مياه الغسل، حبذا يكون مغلقا لصرفمجهزة بنظام   •
 .شبابيك تمنع تسرب الطيور و القوارض إلى الداخل  ها علىتتوفر نوافذ 

  
o  البيض لتخزينيجب أن تتوفر ضيعات تربية الطيور الداجنة نوع بيض اإلستهالك على محل 

ا ذموضع لخزن النفايات الصلبة و السائلة الناتجة عن هبعيدا عن خارج محالت التربية و 
تمنع عدم طة شاحنات محكمة اإلغالق ه النفايات بواسذ، و يجب إبعاد هالنوع من اإلنتاج

  .عملية النقل أثناءتسربها 
  
o  متر على األقل عن آل ضيعة  500على مسافة  إالال يسمح بفرش النفايات الصلبة و السائلة

  .الطيور الداجنة أومحضن، ماعدا النفايات المسمدة لتربية 
  
o  ة بين فوجين متتابعين يوما داخل آل ضيع 20يجب تطبيق فترة فراغ صحي تدوم على األقل

من الطيور الداجنة ، ماعدا بالنسبة لضيعات تربية الطيور الداجنة نوع بيض اإلستهالك التي 
   .انفراديايمكن أن تطبق  فيها فترة الفراغ الصحي داخل آل محل للتربية 

  
o آماداخل محالت التربية قبل إبعاده  بالماء عند إخراج الطيور الداجنة ، يجب ترطيب الفراش 

  . الغسل و التطهير التنظيف و يجب اإلسراع لتطبيق عمليات
  
o الطيور الداجنة تربية ات داخل ضيع حيوانات من ال أخرىبتربية أنواع   ال يسمح. 

  
o  خارج الضيعة من نظيفمدخل  او له ةمستخدمي الضيعة معزول آناكون مستيجب أن.  

  
  .الجريدة الرسمية بي ينشر لذا القرار اذيسند إلى مدير تربية المواشي تنفيذ ه:  5المادة  

            
  

  2005دجنبر   15في   و حرر بالرباط                                                                                        
  و التنمية القروية و الصيد البحري وزير الفالحة                                                                         

 


